
Mülga Çevre ve Orman BakanlTğT ta-
rafTndan 3 Eylül 2009 tarihinde
Mersin-Karaman Planlama Bölgesi

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanT onay-
lanmTştT. Bu planTn iptali talebiyle Türk Mü-
hendis ve Mimar OdalarT Birliği’ne
(TMMOB) bağlT Şehir PlancTlarT OdasT ta-
rafTndan açTlan dava üzerine DanTştay 6. Dai-
resi tarafTndan 1 KasTm 2011 tarihinde yü-
rütmeyi durdurma kararT verildi.

Rusya Federasyonu ile imzalanan ve
TBMM’de onaylanan “Akkuyu Sahasında
Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşle-
timine Dair İşbirliği Anlaşması” gereği,
Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni PlanT’nTn P.31 No’lu
paftasTnda; Büyükeceli Beldesi sTnTrlarTnda-
ki bölgenin “Nükleer Güç Santrali” alanT
olarak tanTmlanmasTna; plan açTklama rapo-
runun da buna uygun olarak düzenlemesine
ilişkin plan değişikliği ise 10 Mart 2011 ta-
rihinde onaylandT. Bu çevre düzeni planT de-
ğişikliğine karşT da TMMOB tarafTndan ip-
tal istemiyle açTlan davada DanTştay 6. Dai-
resi, 13 Şubat 2012 tarihinde yürütmeyi
durdurma kararT verdi.

AçTlan ilk davada davanTn temel gerek-
çeleri sadece Mersin-Akkuyu Nükleer Sant-
rali çerçevesinde oluşturulmamTştT; planlama
sürecindeki yetersizlikler, Mersin ve çevre-
sinin yerel özelliklerinin dikkate alTnmama-
sT, alanTn gelişim yönünün ve nüfus verileri-
nin gerektiği gibi değerlendirilmemesi, plan-
lama alanTnTn belirlenmesinde yapTlan yan-
lTşlTklar gibi birçok gerekçe ortaya konul-
muştu. Mersin-Akkuyu Nükleer Santral Ala-
nT söz konusu planda net bir şekilde ifade edil-
memiş, bunun yerine ileride yapTlacak plan

değişikliğine zemin hazTrlanmaya çalTşTl-
mTştT. Bu planda söz konusu alan “Büyük
Alan Gerektiren Kamu Kuruluş Alanla-
rı” olarak nitelendirilmiş olup; bu ibare
“Kent bütününe veya bölgeye hizmet
eden ve içerisinde kamu kuruluşları ile ka-
mu hizmeti amaçlı yapıların yer aldığı alan-
lar” olarak açTklanmTştT. Nitekim daha son-
ra bu alanda, kamu yatTrTmT olarak değer-
lendirilebilecek bir nükleer tesis yapTlmasT-
na karar verilmiş olduğu açTkça ifade edildi
ve 10 Mart 2011 tarihinde bu yönde plan de-
ğişikliği yapTldT.

İptal gerekçeleri
Plan değişikliğinin iptali için açTlan da-

vadaki gerekçeler ise nükleer santral kurul-
masT düşünülen alanTn bu kullanTm kararTna
yönelik olarak ortaya konulmuştu. Orman ala-
nTnTn nükleer güç santrali alanTna dönüştü-
rülmüş olmasT, hektarlarca büyüklükteki do-
ğal bir alan üzerinde santralin yaratacağT olum-
suz etkiler, santralin ekolojik sistemin bütü-
nüne etkileri ve doğurabileceği tehlikeler, bu
tehlikelerin doğuracağT sonuçlar ile santral-
den beklenen kamu yararT arasTndaki den-
gesizlik gibi hususlar iptal gerekçeleri olarak
dile getirilmişti.

Sonuçta her iki davada da planTn ve plan
değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasTna
karar verilmiştir. Sadece nükleer santrale iliş-
kin plan değişikliğinin değil Mersin ve Ka-
raman illerini de kapsayan büyüklükte bir ala-
na yönelik planTn tamamTnTn yürütmesinin
durdurulmuş olmasT, yargTnTn ekolojik sisteme
müdahale sonucunu doğuran idari işlemler-
deki hassasiyetini göstermektedir. Keza Da-
nTştay 6. Dairesi’nin bahsi geçen kararlarda-
ki gerekçeleri sadece nükleer santral özelin-
de ifade edilmiş gerekçeler değildir. Bu ge-
rekçeler incelendiğinde; sağlTklT bir çevrenin

oluşturulmasTna yönelik hedef ve stratejile-
rin yetersizliği; ekolojik kararlarTn bir arada
düşünülmesine olanak vermeyen nitelikte bir
plan olmasT; çevre odaklT bir plan olmama-
sT; çevre düzeni planTnTn vizyonunun, ama-
cTnTn, hedeflerinin, stratejilerinin, ilkelerinin
açTklandTğT bir plan ve açTklama raporunun
bulunmamasT gerekçeleriyle yürütmenin dur-
durulmasTna karar verildiği görülmektedir. Bu
aşamada çevre düzeni planlarTnTn amacT ve
niteliği üzerinde durulmasT gerekmektedir.

644 sayTlT Çevre ve Şehircilik BakanlT-
ğT’nTn Teşkilat ve Görevleri HakkTnda Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) uyarTnca çev-
re düzeni planlarTnT yapma konusundaki
yetkinin yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlTğT’na ait olduğu açTktTr. Bu konuda te-
mel mevzuat olarak da 11 KasTm 2008 tari-
hinde yürürlüğe girmiş olan Çevre Düzeni
PlanlarTna Dair Yönetmelik hükümlerinin dik-
kate alTnmasT gerekir. KaldT ki mülga Çevre
ve Orman BakanlTğT tarafTndan 2007 yTlTnda
yapTlmTş olan birçok çevre düzeni planT sa-
dece ve sadece bahsi geçen Yönetmelik ol-
madTğT için DanTştay 6. Dairesi tarafTndan ip-
tal edilmişti. Bu iptal kararlarT üzerine de 2008
yTlTnda söz konusu Yönetmelik yayTnlanmTştT.

Koruyucu mevzuat
Yönetmeliğin 1. Maddesi’nde çevre dü-

zeni planlarTnTn “ülkemizin sahip olduğu do-
ğal, tarihi ve kültürel zenginliğin koruna-
rak kalkınma planları ve varsa bölge
planları temel alınarak, ekonomik ka-
rarlarla ekolojik kararların bir arada
düşünülmesine imkan veren, genel arazi
kullanım kararları ile bunlara ilişkin stra-
teji ve politikaları oluşturmak ve çevre kir-
liliğini önlemek” amacTyla çTkarTlacağT açTk-
ça ifade edilmektedir.

AynT şekilde 2872 sayTlT Çevre Kanu-
nu’nun 9. Maddesi’nde de çevre düzeni
planlarTnTn koruma-kullanma dengesi göze-
tilerek; kentsel ve kTrsal nüfusun barTnma, ça-
lTşma, dinlenme, ulaşTm gibi ihtiyaçlarTn
karşTlanmasT sonucu oluşabilecek çevre kir-

liliğini önlemek amacTyla yapTlacağT belir-
tilmektedir.

İmar mevzuatTnda “plan hiyerarşisi” ola-
rak kabul edilen ilke uyarTnca alt ölçekli plan-
larTn üst ölçekli planlara uygun olmasT zo-
runludur. Bölge veya havza bazTnda hazTrlanTp
onaylanan çevre düzeni planlarTnTn da kap-
sadTklarT alanlar için üst ölçekli plan niteliğinde
bulunduklarT kuşkusuzdur. Bu nedenle ha-
zTrlanacak ve onaylanacak alt ölçekli planlarTn,
çevre düzeni planTna uygun olmasT gerekti-
ği Çevre Düzeni PlanlarTna Dair Yönetme-
lik’in 4. Maddesi’nde yer almaktadTr.

Nükleere yer yok
Bütün bu hükümler birlikte değerlendi-

rildiğinde böylesine büyük bir alanT etkile-
yecek nitelikte bir nükleer santralin çevre dü-
zeni planT olmadan yapTlamayacağT, aksi
halde planlama mevzuatTna aykTrTlTk teşkil
edeceği açTktTr. Hali hazTrda yürürlükte olan
bir çevre düzeni planT olmasa bile alana iliş-
kin hazTrlanmasT muhtemel daha alt ölçekli
planlarTn da her durumda hazTrlanacak çev-
re düzeni planT ile bir bütünlük ve uyum sağ-
lamasT gerektiği de ortadadTr. Bilindiği üze-
re yargT kararlarT sadece hüküm kurulan son
fTkralarT ile değil öncesinde ifade edilen tüm
gerekçeleri ile bağlayTcTdTr. DolayTsTyla Da-
nTştay 6. Dairesi tarafTndan ortaya konulan ge-
rekçelerin hazTrlanacak yeni çevre düzeni pla-
nTnda ve alt ölçekli planlarda dikkate alTnmasT
gerekmektedir.

Gerek çevre düzeni planTnTn tanTmTna ve
amaçlarTna ilişkin bahsettiğimiz mevzuat
gerekse DanTştay 6. Dairesi’nin kararlarT
birlikte değerlendirildiğinde Mersin-Akkuyu
Nükleer Enerji Santrali’nin ekolojik sisteme
vereceği zararlar ile çevre düzeni planlarTnTn
temel almasT gereken sağlTklT bir çevre oluş-
turma amacTnTn taban tabana zTt kavramlar ol-
duğu anlaşTlmaktadTr. Bu nedenle planlama
mevzuatTna ve çağdaş çevrecilik ilkelerine uy-
gun hazTrlanmTş bir çevre düzeni planT içeri-
sinde nükleer santralin de kendine bir yer bu-
lamayacağT açTktTr.
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Küçük ölçekli planlamalar, yasa ve yönetmelikler
gereği Çevre Düzeni Planları’na aykırı olamıyor.
Yargı Akkuyu Nükleer Santralı’na ilişkin plan değişikliği
ve Mersin-Karaman bölgesini kapsayan çevre planının
yürütmesini durdurdu. Yargının kararıyla, çağdaş
çevrecilik ilkelerine göre hazırlanacak planlarda
nükleer santrala yer olmadığı da netleşti.
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Mersin-Karaman Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve
planda değişiklik yapan kararın yürütmesi durduruldu…

Nükleere çevre duvarı


