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Aralarında TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) da 
yer aldığı İzdemir-II Termik Santralı 
için dava açan kurumlar basın açık-
laması düzenleyerek, iptal edilen 
ÇED raporundaki eksikliklerin yeni-
lenen raporda da yer aldığını duyur-
du. Konuya ilişkin açılan dava süreci 
kapsamında hazırlanan bilirkişi 
raporundaki tespitlere yer verilen 
açıklamada, İzmir Valiliği'ne santra-
lın mühürlenmesi için çağrı yapıldı. 

Aliağa'da yer alan İzdemir-II 
Termik Santrali için 2010 yılında ve-
rilen ÇED olumlu Raporu, 2016 yılı 
sonunda mahkeme kararıyla iptal 
edilmişti. Yargılama süreci beklen-
meden inşaatı tamamlanan santralın 
mühürlenmesi gerekirken, mahkeme 
kararı yok sayılarak hızla yeni ÇED 
olumlu belgesi verildi. İtirazlar dik-
kate alınmadan ve kararın tebliğin-
den itibaren tanınan 30 günlük süre 
dolmadan; 22 Mart 2017’de yenilen 
ÇED olumlu kararına karşı da dava 
açıldı. İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, 
EGEÇEP, TMMOB İzmir İKK, Menemen 
Belediyesi, Menemen Ziraat Odası ve 
Foça Belediyesi'nin bulunduğu ku-
rumlar ile 107 yurttaşın açtığı dava 
kapsamında gerçekleştirilen bilirkişi 
incelemesi sonrası, davacı kurumlar 
29 Mart 2018 tarihinde ortak bir basın 
toplantısı düzenledi. İzmir Barosu’nda 
düzenlenen toplantıda, kurumlar 
adına ortak açıklamayı İzmir Barosu 
Başkanı Av. Aydın Özcan okudu. 

İptal edilen ÇED raporundaki yan-
lışlıkların yeni raporda da mevcut 
olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 
santralın mahkeme kararının arkasın-

dan dolanarak çalıştırıldığı vurgulandı. 
Keşif sonrasında düzenlenen bilirkişi 
heyeti raporuna ilişkin bilgi verilen 
açıklamada, "Raporda; bölgede yer 
alan mevcut tesislerin üstüne, ekosis-
tem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık 
etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi 
ortaya konup, bütüncül değerlendirme 
ve planlama yapılmadan yeni kirletici 
tesislere izin verilmesinin şehircilik il-
kelerine, planlama esaslarına ve kamu 
yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı ya-
pılmaktadır" denildi. 

Bilirkişi raporunda Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği'ne uyulmadığı ve alter-
natif saha araştırmasının yapılmadığı 
tespitlerin yer aldığına değinilen açık-
lamada, alanın tarım dışı kullanıma 
uygun olduğuna dair rapor alınma-
dığı vurgulandı. Yeni ÇED Raporu'nda 
da hava kalitesine yönelik hesapların 
nasıl yapıldığı ve projenin etkileri 
hakkında yeterli değerlendirme ol-
madığının belirlendiğine dikkat çeki-
len açıklamada, bilirkişi raporunda yer 
aşan şu ifadelere yer verildi: 

“Aliağa ilçesinde yer alan Nemrut 
ağır sanayi bölgesinin yer aldığı böl-
genin endüstriyel taşıma kapasitesini 
ortaya koyan ve bunu temel alan böl-
gede, yer seçimi veya seçmesi planla-

nan tüm sanayi tesislerinin birbirleri 
teknik alt yapı, ulaşım ve ekosistemi 
ile olan etkileşimlerinin bütünsellik 
içinde ele alınmadığı, bölgesel en-
düstriyel gelişme ve bu gelişmenin 
doğuracağı enerji ihtiyacı ile ekosis-
tem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık 
etkileşimlerini veya neden sonuç iliş-
kisini ortaya koyan bütüncül değer-
lendirme ve planlama yapılmaksızın, 
bölgede yer alan mevcut tesislerde 
kapasite artırımına gidilmesi veya 
yeni tesis kurulması yönündeki çevre-
sel etki değerlendirilmesi başvurula-
rı ve plan değişikliklerinde şehircilik 
ilkelerine ve planlama esaslarına ve 
kamu yararına aykırılık taşıdığı"

Kültür ve tabiat varlıkları, doğal 
sit alanları ve turizme olan etkilerin 
değerlendirmediğine yer verilen açık-
lamada, bölgedeki mevcut tesislerin 
etkileri bütüncül olarak değerlendi-
rilmeden yeni kirletici tesislere izin 
verilmesinin kamu yararına aykırı 
olduğu vurgulandı. Santralın beledi-
ye sınırları içinde olmasına rağmen 
işyeri açma belgesi ve çalışma ruhsatı 
olmadığının tespit edildiğine vurgu 
yapılan açıklamada, kirliliğe neden 
olan santralın mühürlenmesi için 
İzmir Valiliği'ne çağrı yapıldı.

"İptal Kararına Neden Olan Eksiklikler Devam Ediyor..."
İZDEMİR-II İÇİN MÜHÜRLEME ÇAĞRISI
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