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DOĞA HAKLARI İHLALLERİ 

MART/2020 
    

KORONA DOĞA HAKLARI İHLALLERİNİ DURDURAMADI 
    

ÇED Olumlu Kararı Vermeye Ara Verilmedi  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Korona ile mücadele kapsamında ÇED süreçleri kapsamında 
yapılan halkın katılımı toplantıları ile İnceleme ve Değerlendirme Kurulu toplantı kararlarını 
erteledi. Hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin ihaleleri durduran Bakanlık, koronayla ilgili 
önlemlerin alınmaya başlandığı 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 20 adet ÇED Olumlu Kararı verdi.   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı Mart ayı içerisinde toplam 37 adet proje için ÇED 
Olumlu kararı verdi.  

2020 yılı Mart ayında ÇED Olumlu kararı verilen projelerden birisi, Afşin C Termik Santrali.  
Afşin C Termik Santali, Maraş'ın ilçesi Afşin'e yapımı planlanan üçüncü termik santral. 
Projeye ait ÇED raporunda, kömürün temiz bir yatırım modeli olduğuna dair ifadeler yer alıyor.  

Baraj Projesi için Köylülere Mera Alanlarını Boşaltma Baskısı 

Çanakkale Kumarlar Köyü’nde baraj inşa etmek isteyen Doğu Biga Madencilik isimli şirket, 
köylülere mera alanlarını boşaltmaları için baskı yaptığı iddia ediliyor.  

Rize Güneysu'da HES'çi Şirket Koronavirüsü Bile Fırsat Bildi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu Gürgen köyünde halkın tepkisine 
rağmen HES projesini yürüten şirket, koronavirüs gündemini fırsat bilerek çalışmalarını 
hızlandırdı. 

Artvin’deki maden ve HES çalışmaları devam ediyor 

Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın işlettiği Artvin Cerattepe ve Murgul’daki maden sahalarında 
faaliyete ara verilmedi.  

Yeşil Artvin Derneği, Cerattepe’deki maden faaliyeti nedeniyle Artvin’in içme suyu 
kaynaklarının zarar görmesi, madendeki işçilerin sağlıksız çalıştırılması gibi nedenlerle 
maden faaliyetlerinin durdurulması çağrısıyla kampanya başlattı.  

Artvin Yusufeli’nde ise, ilçe halkının itiraz ettiği HES projesiyle ilgili çalışmalara başlanıldı.  
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Millet 'Korona' derdinde, onlar 'Sondaj' peşinde! 

Zonguldak Çaycuma’nın Çayır Köyü'nde, doğal sit olarak koruma altında bulunan Çayır 
Mağarası’nın tam üstünde yapılan sondaj çalışması, köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Olay 
yerine giden Jandarma sondaj ekibini sahadan çıkardı.  

Kaynak:http://www.gundem67.com/caycuma/millet-korona-derdinde-onlar-sondaj-
pesinde-h78930.html 

Bursa'da Yurttaşların Evde Olmasını Fırsat Bilen Madenci Şirket Ağaçları Kesti 

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla mevkiinde faaliyet gösteren Lübnanlı maden şirketi, 
koronavirüs salgını dolayısıyla insanların evde kalmasını fırsat bilerek kapasite artırımı için 
ağaç kesimi yaptı. Ağaç kesimine bölgede bulunan köylüler karşı çıktı. 

Söz konusu bölgede 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketi, bakır-
kurşun-çinko maden ocağı genişletme çalışmaları kapsamında ağaç kesmeye başlayınca 
köylüler bölgede eylem yaparak engel olmaya çalıştı. 

2014 yılından bu yana bölgede faaliyet göstermeye çalışan firmanın, Tarım arazileri için ise 
firma "tarım dışı kullanım izni" için yaptığı başvurular uygun bulunmamıştır.  

Proje sahasının, İznik-Mekece  aktif fay hattına 3,85 km mesafede olması, Ruhsat alanı 
içerisinde maden ocaklarına yaklaşık 300 mt  mesafede, Helenistik dönemden kaldığı 
düşünülen “Kaya Mezarı” anıt eserin bulunması yurttaşların projeyle ilgili diğer itirazları.  

Türkiye’de İnsanlar Evlere Kapandı, Hava Kirliliği Azaldı 

Korana virüsü kapsamında ilk vakanın açıklandığı 10 Mart’ta “hassas” ve “orta” derecede 
ölçümlenen hava kirliliği değerlerinin 19 Mart’ta “iyi” olarak derecelendi.  Korona tedbirleri 
kapsamında toplu taşıma ve özel araçlarının kullanımındaki azalma, bir kısım işyerinin 
kapanması ya da dönüşümlü çalışmaya geçmesi gibi nedenlerin hava kirliliğinin azalmasını 
sağladığı ileri sürüldü.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/20/turkiyede-insanlar-evlere-kapandi-hava-
kirliligi-azaldi/ 

Doğal Alanlar Yapılaşmaya Açılıyor 

16 Mart’ta yayınlanan yönetmelik değişikliği ile koruma altındaki doğal alanların yapılaşmaya 
ve yüksek yoğunluklu faaliyetlere açılması maksadı taşıyor. Hükümet, bir yandan doğal sit 
olarak ilan ettiği bölgeleri merkezi hamlelerle yönetimi altına alıyor, yönetmelik ve ilke 
kararları ile bu alanları yapılaşmaya açmaya çalışıyor. Sorduğumuzda ise bunun adının 
koruma olduğunu söylüyor.  

Çıtlık ve Gökova Ahalisi: Koronavirüs Bahane, Orman Talanı Şahane !  

Karabörtlen Orman İşletme Şefliği tarafından,  Çıtlık Ormanlarının odun  üretmek amacıyla 
kesilmek için işaretlenmesini protesto ettiklerini ve bu konuda bilgi edinme başvuruları 
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yaptıklarını ama hiçbir yanıt alamadıklarını açıklayan Çıtlık ve Gökova Ahalisi, Korona tedbiri 
önlemleri nedeniyle yurttaşların evlerine kapanmalarının fırsat olarak değerlendirilerek 
kesim işlemlerinin yapılmasını basın açıklaması yaparak protesto etti. 

İngilizlerle Nükleer Anlaşması İmzalandı  

EÜAŞ’ye ait yurt dışında faaliyet gösteren EÜAŞ International ICC, İngiliz şirketi Rolls-Royce 
ile kompakt nükleer güç santrallerinin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte 
üretim imkânlarını değerlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.  

Salda’da İnşaata Başlandı  

Millet Bahçesi ihalesini alan firma, inşaat faaliyetlerine başladı. Firma, Salda Gölü çevresine 
konteynerler getirdi, beyaz çizgilerle bazı alanlar belirledi.  

Hemşin Belediyesi Yıkım Yapıyor 

Rize Hemşin’de, Kamulaştırma kararı iptal edilen taşınmazlarla ilgili Acele Kamulaştırma 
kararı alınmıştı. Hemşin Belediyesi ve TOKİ, Acele Kamulaştırma işlemleri kapsamında henüz 
tescil ve bedel tespiti yapılmadan taşınmazlar yıkılmaya çalışıyor.  

Ulukışla’da Tarlalarda Siyanür Sızıntısı Var 

Niğde Ulukışla Tepeköy’de, Gümüştaş isimli maden firmasına ait atık havuzundan sızan 
siyanür komşu taşınmazlarda yüzeye çıktı. Sağlık sorunlarının yoğun olarak konuşulduğu bu 
dönemde, siyanür sızıntısı nedense gündemde yer edinemiyor.  

Hevsel Bahçeleri, Millet Bahçesine Dönüştürmek İsteniyor 

UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır Sur’ları ile Dicle 
Nehri arasındaki bir bölgede yer alıyor. Kültürel bir miras olan bu alanın, millet bahçesine 
dönüştürülmek isteniyor.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/10/hewsel-bahcelerinden-millet-bahcesine-
bir-ekoloji-yikimi/ 

Toplamda 14 Bin Dönümlük Alan, ‘Yayla Alanı’ Olmaktan Çıkarıldı 

Cumhurbaşkanı kararıyla, Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3, Erzurum’dan 7, 
Eskişehir’den 3, Giresun’dan 35, Kahramanmaraş’tan 20, Kastamonu’ndan 1, Konya’dan 35, 
Kütahya’dan 7 ve Trabzon’dan 5 alan olmak üzere,  11 İlde toplam olarak 14 milyon 92 bin 
800 metrekarelik alan “yayla alanı” olmaktan çıkarıldı.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/05/kepceyle-aldigini-kasikla-verdi-11-
ildeki-alan-yayla-alani-olmaktan-cikarildi/ 
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11 Bölge Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edildi 

Aynı gün çıkan başka bir kararda ise, Şırnak, Van, Osmaniye, İzmir, Bitlis, Muğla, Adana, Muş 
ve Konya’da 11 bölge Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/05/kepceyle-aldigini-kasikla-verdi-11-
ildeki-alan-yayla-alani-olmaktan-cikarildi/ 

Hasankeyf Sular Altında  

Ilısu Barajının su toplaması sonucunda, 40 köyün bütünüyle sular altında kalırken, 60 köyde 
de evlerin ve tarım arazilerinin büyük bir bölümünün suya gömüldü. AKP iktidarı  Hasankeyf 
için yapılan son çağrılara kulak vermedi.  

Ankara’da Çuvala Konmuş 20 Köpek Ölü Bulundu 

Köpeklerden bazılarının patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket olduğu 
belirlendi. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/24/ankarada-cuvala-konmus-20-kopek-
olu-bulundu/ 

Melen Barajı Duvarındaki Çatlaklar İhaleye Çıktı 

İstanbul’un su sorununa büyük ölçüde çözüm getireceği öne sürülen ve yapımına 2012 
yılında başlanan Melen Barajı gövdesindeki çatlak nedeniyle su tutamadığından çatlakların 
giderilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı. Su tutmasını engelleyen çatlakların giderilmesi için 
ihaleye çıkılan barajın kamuya maliyeti 910 milyon lira oldu. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/16/melen-baraji-duvarindaki-catlaklar-
sebebiyle-su-tutamiyor/ 

Kapalı Yer Altı Madencilerine Maliyet Artışı Desteği 

24 Mart günlü Resmi Gazetede, “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydan Gelen Maliyet 
Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar” yayımlandı.  Bu karara 
göre, 12 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2020 tarih aralığını kapsayan döneme ilişkin yeraltı maden 
işletmelerinde doğan zararların karşılanması amacıyla maden işleten kişilere ve çalışanlara 
destek verilecek.  

İş Kanunu ve Maden Kanununda yer altı işlerinde çalışan işçiler için öngörülen asgari 
ödenmesi gereken ücret miktarına, çalışma sürelerine, fazla çalışma ve ücretli izne ilişkin 
düzenlemelerden kaynaklı maliyet artışları ve kömür fiyatındaki maliyet artışlarını 
karşılanmasına ilişkindir. Destek miktarı hesaplanırken, kömür fiyatlarındaki değişim de 
dikkate alınacak. 

Bu kapsamda Soma’da yer alan kömür madenleri kapsamında Koç grubu ve İmbat 
Madencilik, Kütahya Tunçbilek’de yer alan kömür madeniyle Ciner grubu gibi pek çok şirket 
bu kapsamda destekten faydalanacak. 
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Sofralardaki Zehir: Pestisit 

Endüstriyel tarımda kullanılan pestisitler, başta anne karnındaki bebekler ve çocuklar olmak 
üzere, insan sağlığını tehdit ediyor. Pestisitlerin gıdalarda bıraktığı kalıntı, bu gıdaları tüketen 
insanlarda akut ya da kronik, pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Kullanılan pestisitlerin 
önemli bir bölümü hormonal sistem bozucu ve nörolojik gelişim bozucu özellikler 
barındırıyor. Bebekler ve çocuklar bu tür pestisitlerin yol açtığı sağlık zararı açısından en 
kırılgan grubu oluşturuyor. Bebek ve çocuklardaki kanser riski yetişkinlere kıyasla 10 kata 
kadar artıyor. Ayrıca çocuklarda artış gösteren astım, obezite ve diyabet gibi sorunların 
pestisitle ilişkisine dair ciddi bilimsel veriler var. Üstelik çalışmalar gösteriyor ki, pestisitlere 
çok düşük miktarda bile maruz kalındığında dahi, özellikle hamilelik ve erken çocukluk 
döneminde, önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, “Sağlık 
konusundaki kaygıların yükseldiği bu dönemde, tarımsal üretimdeki pestisit kullanımını 
azaltmak için bir an önce adım atılmalı” uyarısında bulundu.  

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/sofralardaki-zehir-pestisit-293975 

Mersin Karaduvar’da Poliproplien Fabrikası  

Mersin’de doğayı kirleteceği iddiasıyla büyük tepkiye neden olmasına rağmen yapılmak 
istenen polipropilen tesisi için Toros Tarım AŞ’nin olduğu bölge Özel Endüstri Bölgesi ilan 
edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yatırım alanı olarak belirlenen saha içerisinde; halihazırda faaliyetini sürdürmekte olan 
TOROS Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş. işletmesi, ilerleyen yıllarda yapımı planlanan Gelecek 
TOROS Tarım Gübre ve Kimyasal Tesis Yatırımları sahası ile CFS Petrokimya Sanayi Anonim 
Şirketi tarafından yapımı ve işletilmesi planlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli TEKFEN 
Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım sahası yer almaktadır. 

Bu alanla ilgili TOROS Tarım Sanayi ve Tic. A.Ş., 06.08.2019 tarih ve 30854 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” kapsamında ÇED 
Sahasının Mersin Toros Özel Endüstri Bölgesi ilan edilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Kararı ve 2318 Karar Sayısı ile bu saha 
Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiş ve karar 27.03.2020 tarih ve 31082 Sayılı Resmi 
Gazetede yayınlandı.   
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YAYINLANAN RAPORLAR 
    

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları 18 Yılda Yüzde 137,5 Arttı 

TÜİK verilerine göre 2018 yılında sera gazı emisyonları, bir önceki yıla göre binde 5 oranında 
geriledi. Ancak, 1990’daki oranlar karşılaştırıldığında, yüzde 137,5 oranında artış gösterdi. 

TÜİK’e göre, sera gazı emisyonlarında en büyük pay, %71,6 pay ile enerji sektörüne ait. 
Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı toplam emisyonlarda %12,5, tarımsal faaliyetlerin payı 
%12,5.   

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün Raporuna Göre, 2019 yılı Kayıtlardaki En Sıcak İkinci Yıl Oldu 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan 2019 yılı Küresel İklim Durumu 
raporuna göre, 2019’da, sanayi devrimi öncesindeki sıcaklık seviyelerine göre ortalama 1.1 
derece daha yüksek sıcaklık kaydedildi. 2019, çok güçlü bir El Niño‘nun etkilediği ettiği 2016 
yılında ölçülen rekor değerlerin ardından, küresel ortalama sıcaklığın en yüksek seyrettiği 
ikinci yıl oldu. 2019’da 2 km derinlik alanında ölçülen okyanus sıcaklığı, 2018’deki sıcaklık 
rekorunu bir kez daha kırdı. 

Raporda 2015-2019 yıllarının kayıtlardaki en sıcak beş yıllık dönem, 2010-2019 yılları 
arasındaki dönem ise en sıcak 10 yıllık dönem olarak belirlendi; 1980’li yıllardan beri her on 
yıllık dönemin, bir önceki on yıllık döneme göre daha sıcak olduğunun da altı çizildi. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/11/wmo-en-sicak-yil-rekorlarinin-ardi-
kesilmeyecek/ 

Greenpeace: Türkiye’nin Yüzde 87’si Kirli Hava Soluduğunu Düşünüyor 

Greenpeace Akdeniz ile İPSOS’un hazırladığı “Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı” adlı kamuoyu 
araştırmasına göre;  

Türkiye’de yaşayanların yüzde 87’si camlarını açtığında temiz hava alamamaktan şikayetçi 

 “Çevre kirliliği” denildiğinde görüşülenlerin aklına ilk sırada (yüzde 52) hava kirliliği geldiği 
görülüyor. Bunu ortam kirliliği (sokakların, yolların kirliliği) takip ediyor (yüzde 19). 

Her 10 kişiden 9’u hava kirliliğinin sağlığımızı olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Bu kişiler 
hava kirliliğinin astım, KOAH, bronşit gibi solunum ve akciğer hastalıkları ile kalp - damar ve 
kanser hastalıklarına neden olduğunu düşündüklerini belirtiyor.      

• Her 10 kişiden 8’i hava kirliliğinin önceki yıllara göre kötüleştiğini söylüyor. Bu kişiler, 
yaşadıkları şehrin havasının sağlıklarına olan etkisinden endişelendiklerini belirterek, hava 
kirliliğinin de hava durumu gibi ölçümlerinin düzenli yapılıp, yayımlanmasını talep ediyorlar. 

• Görüşülenlerin yüzde 87’si pencereyi açtığında temiz hava alamadığını, kömür kokusu 
soluduğunu dile getiriyor.  
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• Görüşülenlerin yüzde 85’i hava kirliliği nedeniyle tarım alanlarında verimin düştüğünü, 
ormanlık alanların kuruduğunu ve artan stres ile uykusuzluğa bağlı olarak aile içinde 
gerginliği arttığını söylüyorlar.   

• Hava kirliliği aynı zamanda olumsuz duygulara da neden oluyor. Görüşülen her 2 kişiden 1’i 
hava kirliliğinden endişelenirken, her 10 kişiden 4’ü hava kirliliği nedeniyle üzülüyor ve 
korkuyor. 

Greenpeace tarafından yayımlanan “Toksik Hava: Fosil Yakıtların Bedeli” adlı rapora göre fosil 
kaynakların kullanımı sonucu atmosfere yayılan, PM2.5, ozon ve azot dioksitin neden olduğu 
hava kirliliği tahmini olarak 2018 yılında, Türkiye’de ortalama 40.000 kişinin erken ölümüne 
neden oldu.  

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hava kirliliği ölçümleri ve ölüm istatistikleri 
kullanılarak yapılan analize göre, Türkiye’de 2017 yılında hava kirliliği trafik kazalarından 7 
kat fazla can aldı. 

2017 yılında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limit değerlere indirilseydi 
ülkemizde yaşanan ölümlerin yaklaşık %13’ü önlenebilirdi. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/20/turkiyenin-yuzde-87si-camini-
actiginda-kirli-hava-soludugunu-dusunuyor/ 

    

TÜSİAD: İklim değişikliği Türkiye tarımını doğrudan etkileyecek 

TÜSİAD tarafından açıklanan “Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün 
Analizi” isimli raporda, iklim değişikliği yüzünden Türkiye'de kayısı üretiminin yüzde 40, üzüm 
üretiminin yüzde 20 azalacağını öngörüldü. İklime bağlı verim kayıpları ve dalgalanmaların 
yaşanacağından bu durumun gıda fiyatlarındaki artış riskini arttırdığından bahsedilen 
raporda; 

 Türkiye’de yılda değeri yaklaşık 80 milyar lirayı bulan 50 milyon ton yaş meyve ve sebze 
üretiliyor, ancak söz konusu gıdalar tarladan sofraya ulaşıncaya kadar önemli kayıplara 
uğruyor. 

Tarım-gıda tedarik zincirinde ürünlerin yaklaşık 3’te 1’i zincir boyunca kayboluyor. Kayıpların 
%40’ı halka ulaşamadan lojistik süreçlerinde (depolama, nakliye ve paketleme) oluyor 

Tespitlerinde bulunuldu.  

TÜSİAD;  

 İklim Değişikliğine Uyum Seferberliği: En Pahalı Politika Alternatifi – Uyum Sağlamama 

• İklim Değişikliğine “Uyum Fonu’nun” Acilen Oluşturulması 

• Tarımda İklim Değişikliği Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 
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• Düşük Gelirli Çiftçi ve İhracat Merkezli İklim Değişikliğine Uyum Desteklemeleri 

• Organik Tarımda Hedef: %10 ve Üstü Pazar Payı 

• Tarımda %100 Basınçlı Sulamaya Geçiş 

• İklim Bazlı Dinamik Tarımsal Sigorta 

• Risk-Yönetim Merkezli Uluslararası Ticaret Politikaları 

• Çiftçi, Çocuk ve Genç Eğitimi ve Dinamik Bilgilendirme 

Önerilerinde bulunuldu.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/05/tusiad-iklim-degisikligi-turkiye-tarimini-
dogrudan-etkileyecek/ 

Dünyada Planlanan Kömürlü Termik Santral Sayısı Dört Yıldır Azalıyor 

Global Energy Monitor, Greenpeace International, Sierra Club, CAN Europe ve Centre for 
Research on Energy and Clean Air’in  yayınladıkları rapora göre, 2019 yılı küresel ölçekte 
planlanan kömürlü termik santral sayısında sert düşüş gözlemlenen ardışık dördüncü yıl 
oldu. 

“Yükseliş ve Çöküş 2020: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi” isimli rapora göre; yapım 
ve proje aşamasındaki kapasitenin bir yıl öncesine göre yüzde 16 ve 2015 yılına göre ise 
yüzde 66 düştüğünü ortaya koyuyor. 2019 yılındaki inşaata başlama oranında da 2018’e göre 
yüzde 5 ve 2015’e göre yüzde 66 oranında bir düşüş gözleniyor. 

2019 yılında, proje aşamasındaki kapasitede yaşanan düşüşe rağmen, küresel ölçekte 
kömürlü termik santral kapasitesi 34,1 gigawatt (GW) arttı ve 2015 yılından beri ilk defa yeni 
devreye alınan net kapasite artmış oldu. Dünyada yeni devreye alınan 68,3 GW’lık kurulu 
gücün neredeyse üçte ikisi Çin’de bulunuyor. Çin hariç tutulduğunda ise, diğer ülkelerin yeni 
devreye sokulan kömürlü termik santral kapasitesinden daha fazlasını emekli etmelerinden 
dolayı, küresel kömürlü termik santral filosu 2018 yılının ardından 2019 yılında da küçüldü. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/26/dunyada-planlanan-komurlu-termik-
santral-sayisi-dort-yildir-azaliyor/ 
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HAK ARAMA MÜCADELESİ  
    

İzmir’de Termik Santral İçin ÇED Olumlu Kararının İptali Kararı Danıştay’dan Döndü 

İzmir’in Aliağa ilçesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş. 
tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Socar Power Termik Santralı Entegre Projesi” ile 
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle 
açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı, temyiz incelemesi yapan Danıştay 6. 
Dairesi tarafından bozuldu ve davanın reddine karar verdi. 

İzmir 3. İdare Mahkemesi raporun jeoloji, orman ve fauna yönlerinden yeterli inceleme 
araştırmaya dayanmadığı, yetersiz olduğu gerekçe göstererek, ÇED Olumlu kararını iptal 
etmiştir.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/18/izmirde-termik-santral-icin-ced-
olumlu-kararinin-iptali-karari-danistaydan-dondu/ 

Sinop’ta Nükleer Karşıtlarına Beraat 

Sinop'ta kurulmak istenen nükleer santralle ilgili yapılan toplantıya alınmamalarını protesto 
ettikleri için haklarında dava açılan nükleer karşıtları beraat etti. 

Kaynak: https://yesilgazete.org/blog/2020/03/04/sinopta-nukleer-karsitlarina-beraat/ 

Ovanın Ortasındaki Santrale Mahkeme ‘Dur’ Dedi 

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda, Oltan ve Köleoğlu Enerji'nin inşaatını sürdürdüğü Biyokütle 
Enerji Santrali'ne yargıdan bir yürütmeyi durdurma kararı daha geldi. Daha önce Toprak 
Korumu Kurulu'nun Büyük Ova kapsamında yer alan Çarşamba Ovası'nda santralin depolama 
sahasının yapılmasına yönelik kararının yürütmesini durduran Samsun 3. İdare Mahkemesi, 
bu kez de santrale ilişkin 1/5000'lik Nazım Planı ile 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın 
yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ovanin-ortasindaki-santrale-mahkeme-
dur-dedi-5709179/ 

Termik Santral İçin Sit Statüsü Değişikliği, Yargı Engeline Takıldı 

Konya Ilgın’da kurulmak istenen termik santralde kullanılmak için planlanan kömür 
ocaklarının bulunduğu sahadaki arkeolojik alanların sit statüsünü düşüren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararları, Konya 2. İdare Mahkemesi 
tarafından iptal edilmişti. Karara yapılan istinaf başvurusu, reddedildi.  

Koruma statüleri değiştirilen,  Adatepe, Hareme ve Sarayasa Tepe  höyüklerinin tarihi 900 bin 
yıl öncesine dayanıyor. Sahada, Geç Kalkoloitik, Eski Tunç Çağı, Demir Devri ve Ortaçağ’a 
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kadar uzanan seramiklerin yanında prehistorik devirlere ait öğütme taşı parçaları, yontma 
taş ve kemik aletlerinin bulunuyor.  

Ordu İlkevüz’de Çöp Tesisine Karşı Çıktığı İçin Tutuklanan Emine Elik Tahliye Oldu 

Ordu İlküvez’de katı atık bertaraf tesislerinin çevreye verdiği zarara karşı üç ayı aşkın çadırlı 
nöbet tutan ve çöp dökülmesini engelleyen eylemcilerden Emine Elik tutuklu bulunduğu üç 
günün sonunda 26 Mart’ta tahliye edildi.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/27/ordu-ilkevuzde-cop-tesisine-karsi-
ciktigi-icin-tutuklanan-emine-elik-tahliye-oldu/ 

Mahkeme ODTÜ’ye KYK Yurdu Yapılmasıyla İlgili Protokolü İptal Etti 

Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi olarak Rektörlük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
arasında imzalanan protokolün "hukuka aykırı" olmasını gösterdi. 

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/24/mahkeme-odtuye-kyk-yurdu-
yapilmasiyla-ilgili-protokolu-iptal-etti/ 

Manisa Hacıbektaşlı’daki JES İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı 

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı mahallesinde yapılmak istenen JES için açılan 
dava sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.  

Santral merkezini, Hacıbektaşlı mahallesinin ortasına inşa etmeyi planlayan projeye, bölge 
halkı 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren alanda nöbet tutmaya başlamış, protestolar 
nedeniyle jandarma ve güvenlik güçlerinin ortantısız müdahalesine uğrayan 42 kişi gözaltına 
alınmıştı.  

Kaynak:https://yesilgazete.org/blog/2020/03/10/manisa-hacibektaslidaki-jes-icin-
yurutmeyi-durdurma-karari/ 

Cide Loç Vadisi’ndeki HES Projesi Tekrar İptal Edildi 

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk 
etmek zorunda kalan Orya enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yineleyerek süreci yeniden başlatmış, 2018 yılında 
ÇED Olumlu kararı almıştı 

Kastamonu Cide ilçesi Loç Vadisinde OR-YA Enerji  tarafından yapılması planlanan CİDE 
Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali  projesi için verilen ÇED olumlu kararı Kastamonu İdare 
Mahkemesi tarafından, çevre ve Küre Milli Parkı yasam alanına ciddi olumsuz sonuçlar 
doğuracağı gerekçesiyle iptal edildi.  
 

 


