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deer G09 Santrali, Radyoaktlf Atlk Depolama
Tesisi, RIhhm, Deniz Dolgu Alani ve Ya,am Merkezi)" prOlesi hakklnda ceVre ve sehirC‖

ik
Bakanhol ceVresel Etki Deoe‖ endirmesi izin ve Denelm Genel Modorl薔

oじ nce tesis ed‖ en
01/12/2014 gunlし , 3688 sayIll "cevresel Etki Deoe‖ endrmesi(cED)○ lumlu" kara口  ile
dayanao1 25/11/2014 9unltl, 29186 sayll: Resmi Cazetede yaylmlanarak yurbri」

。e 9iren
CeVresel Etki Deoedendirmesi YOnetmelloinin Ge9ici l maddesindeki"Bu Yonetmelioin lehte
olan  httkじ mleri ve/veya・  ibaresinin; Yё netme‖ Oin anilan maddesi  ‖e ger9eklestir‖ mesi
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tanind101, bu takdir hakkl kapsamlnda 9eVrenin kOrunmasI Hkesi lehine 

。lan duzenlemeler
yerine, prolenin lehine 。lan dozenlemelerin uygulanmas:na zemin hazlrlandioI, d。

laylstyla,
duzenlemenin 2872 sayI1l cevre Kanunun l maddesinde be‖

rienen,slrduruleb‖ ir,evre ve
kaiklnmanin saolanmasl ‖keleri doOrultuSunda 9evrenin korunmasl amaclna ve kamu yararina
ayklrl 。lduou, hangi yOnetmelik httkmunun uygulanacagl hususunda kesiniik i9ermediol i,in
hukuki belirl‖ lk ve 90ven‖ k‖keleri ile baoda§mad101, diger yandan, o1/12/2014 9un10, 3688
saylll i,lemin dayanaol。 lan cED rapOrunda,nじ kleer santra‖ enn面sk potanslye lennin b‖ imsel
kura‖ara uygun bi9imde Ortaya konuimadlol, nじ kleer santra‖ erin  i,letiml s:rasinda kaza
dl§ inda  da  insan  ve 9evre  sagI:。 ina  Zarariarlnln  olduou,  bu  konularin  yete「 ince
deё erlendirilmedioi,bё lgenin ge91rn kaynaklarin

ve i§letmesi a§ amasinda deniz suyunun, del
etkileneceol, rapOrda, radyasyonun kanser●

el

anomalilerine  yol  a9t olna  ‖iskln  bi g‖ e re

deOerlendirimediol, ayrlca santralde 9a l,aca
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belirtilmedigi, Uluslararasr Atom Enerji Ajanstnrn gtivenlik prensiplerine yer verilerek, bu
prensipler ile ulusal mevzuata uyulacagrnrn taahhiit edilmesiyle yetinildigi, gUvenligin
saolanmasrna yonelik olarak altnacak onlemlerin agrklanmadrgt, Acil Eylem plantntn net bir
gekilde tartlgtlmadt0r, yakrn gevrenin tahliyesine iligkin yeterli bilgi bulunmadrgr, saglrk koruma
bandt mesafesinin 800 metre olarak belirlenmesine kargrn, nihai olarak tasarrm dokumanrnda
deoerlendirildikten sonra tespit edileceginin ifade edilmesinin geligkili ve tutarslz olduou, QED
raporunda, nilkleer santralden kaynaklanan atrklann kontroltl, yonetimi, depolanmasr ve
bertarafr konulannda agrklk bulunmadlot, uyugmazlroa konu proje kapsamrnda bulunan ve
entegre nitelikte olan tag oca$t, krrma- eleme tesisi, elektrik iletim hattr ve trafo merkezleri igin
tek QED siireci igletilmesi gerekirken, bu projeler igin dava konusu projeden ayn olarak QED
silreci igletildigi, 2511112014 gunlti, 29'186 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak ytjrtrrlule giren
Qevresel Etki DeQerlendirmesi Ydnetmeliginin Gegici 1. maddesi h0km0 nedeniyle, iglemin
dayana0r olan Y0netmeligin hangi tarihli Yonetmelik olduOu anlagrlamad rO rndan, halkrn
kattltmt, bilgilendirilmesi, kapsam belirleme ve ozel format verme i$lemlerinin Yonetmelikte
ongorirlen siirelerde yaprlrp yaprlmadr$rnrn ve QED raporunun siiresi iginde Bakanlrla sunulup
sunulmadl0lnrn anla$llamadr0r iddialarryla iptali ve yirriitmesinin durdurulmasr istenitmektedir.

savunmanrn ozeti : Davacrlarrn dava konusu iglemlerin iptalini istemekte
hukuken korunmast gereken bir menfaat iligkisinin bulunmadr!r, bu nedenle davanrn ehliyet
ydnUnden reddine karar verilmesi gerektioi, davacrlarrn iddialarrnrn, 25t1112014 tarihli QED
Yonetmeli0inin Gegici 1. maddesindeki "Bu ydnetmeligin lehte olan hijk0mleri ve/veya,'
ibaresinin iptalini gerektirecek nitelikte olmadrQr, uyugmaztrga konu eED olumlu kararrnrn,
bagvuru dosyasrnrn idareye sunulduou tarihte yurtrrlirkte olan 171o7 t2oog tarihli qED
Yonetmeligi hukumleri uyannca verildigi, anrlan iglemin, hizmet gerekleri, kamu yarar! ve
gevrenin korunmast ilkesi ile gergeklegtirilmesi planlanan proje arasrndaki denge g6zetilerek,
haztrlanan bilimsel raporlarrn detayh degertendirilmesi neticesinde ve mevzuattaki usul ve
esaslar gergevesinde tesis edildigi, kurum ve kuruluglardan olugan komisyon uyelerinin
gortglerinin yanrnda, bllimsel otoritelerin, sivil toplum kuruluglannrn ve halkrn gorijg ve
6nerilerinin Nihai QED raporuna yansrtrldrOr, davacrlarrn iddia etti$i hususlaln soyut nitelik
tasrdr0r ve higbir bilimsel dayanagrnrn olmadrgr, diger yandan, bir proje ile ilgili olarak verilen
"QED olumlu" kararrnrn, hukuki bakrmdan nihai izin ve onay vasfrnda olmadror, ilgili kamu
idarelerinin kendi mevzuatlafl uyannca karar, izin, onay veya ruhsat verme yetkisine sahip
olduklarr, bu kapsamda, bagta Ttrrkiye Atom Enerjisi Kurumu olmak uzere ulusal mevzuat
uyarrnca yetkili diger kurumlardan gerekli izin ve lisanstar alrnmadan ingaat ve igletme
faaliyetine baglanmayacagt ileri surulerek davanrn ve yilrutmenin durdurulmasr isteminin reddi
gerektiQi savunulmaklad rr.

Danl§ tay Tetkik Hakimi     :BetOI MO■ Ooolu

D曲§uncesi : 2511112014 gunlu, 29186 sayrlr Resmi cazetede
yayrmlanan Qevresel Etki Degerlendirmesi yonetmeliginin "Gegig sureci" baghkh Gegici 1.
maddesinde; "Bu Yonetmeli{in yururluk tarihinden 6nce, eED Bagvuru Dosyasr/proje Tanrtrm
Dosyasr Valilige ya da BakanlrQa sunulmug projelere bu yonetmeligin lehte olan hukumleri
ve/veya bagvuru tarihinde yururlukte olan yonetmelik hukumleri uygulanrr." hukmirne yer
verrlmigtir- Davacrlar tarafrndan; dava konusu Yonetmelik hukmijnde yer alan "Bu yonetmeliQin
lehte olan hUkumleri ve/veya" ibaresinin; sadece proje sahibinin lehin mlerin
gegmige etkili olarak uygulanabilmesine imt:an tanrdtgt, strrdUrulebilir
kalkrnma ve kattltm ilkeleri Eergevesinde Qevrenin korunmast hususun
yonetmelik hUkmilni..tn uygulanacaQr hususunda kesinlik igermedigi
giivenlik ilkeleri ile bagdagmadrQr ileri surUlerek iptali ve y0rtjtmesinin
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ise de; uyugmazlr$a konu Qevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeliginin 2872 sayllt Qevre
Kanununun 10. maddesi uyannca; Qevresel Etki Delerlendirmesine tabi projeleri ve bu
projeler iQin Qevresel Etki De$erlendirme surecinde uyulmasr gereken idari ve teknik usul ve
esaslart belirlerlemek amacryla yirrirrlirle konuldugu ve 2872 saytlr Kanunun uygulanmastntn
sa!lanmastntn ve bu Kanun htlkumlerine paralel dUzenlemeler igermesinin yiirUrluge konulug
amacrnrn dooal sonucu oldu$u hususu g0z onijne alrndrornda, yliriirllrkten kalkan yonetmelik
hiiktrmleri yerine 2511112014 gUnlil, 29186 sayrlr Resmi cazeiede yayrmlanan Qevresel Etki
DeQerlendirmesi Yonetmelioinin lehe olan hilktimlerinin uygulanmastnr saglayan
diizenlemenin, gevre mevzuatrna veya gevrenin korunmasl ilkelerine aykrrrlk olugturaca$rnrn
bir 6n kabul olarak de$erlendirilemeyecegi, diger yandan; dava konusu dtizenleme ile gegig

doneminde hangi hukuk kurallarrnrn uygulanaca$r belirlendi$inden, Anayasa Mahkemesi
kararlartnda da ifade edildi$i gibi, hukuk devletinin unsurlanndan olan ve hukuk normlannrn
dngortilebilir olmasrnr gerektiren "hukuki g0venlik" ilkesi ile maddi hukuk ve usul kurallarrnrn
onceden ongorulebilir bir agrklrkta olmasrnr ve kigilerin hakh beklentilerini bertaraf etmeyecek
diLzenlemeler yaprlmasrnr gerektiren "hukuki belirlilik" ilkesinin ihlal edildioini de kabul etmeye
olanak bulunmadr$r, di$er yandan, "Akkuyu Nukleer Giig Santrali (Niikleer Giig Santrali,
Radyoaktif Atrk Depolama Tesisi, Rrhtrm, Deniz Dolgu Alanr ve Yagam Merkezi)" projesi
hakkrnda Qevre ve $ehircilik Bakanh$r Qevresel Etki Delerlendirmesi izin ve Denetim Genel
Miidurlirgiince tesis edilen 0111212014 gijnliL, 3688 sayrlr "QED Olumlu" karannrn ise, yaptrnlan

kegif ve bilirkigi incelemesi sonucunda dUzenlenen rapor uyannca, gergeklegtirilmesi planlanan
projenin, gevreye olabilecek olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yondeki etkilerinin
onlenmesi ve gevreye zarar vermeyecek olqiide en aza indirilmesi igin ilgili mevzuat ve bilimsel

esaslar uyannca gereken onlemlerin alrndr0r hususlannrn ortaya konulmasr kargrsrnda hukuka
aykrrrLk bulunmadr0l, yurutmenin du.rdurulmasr isteminin reddi gerekti$i dilgi.rnillmektedir.

TURK MILLETIADINA
Htiktim veren Danr$tay Ondordirncir Dairesince isin gereoi gdrtiguldu:

Dava; Mersin Ili, Gillnar ilgesi, BUyilkeceli Beldesinde yaptmt planlanan "Akkuyu

Niikleer GUg Santrali (Niikleer GUg Santrali, Radyoaktif Atrk Depolama Tesisi, Rthttm, Deniz

Dolgu Alanr ve Yagam Merkezi)" pro.iesi hakkrnda Qevre ve $ehircilik Bakanlt$t Qevresel Etki

De$erlendirmesi izin ve Denetim Genel MijdtLrltLgUnce tesis edilen 0111212014 gitnlU, 3688

sayrlr "QED Olumlu" karart ile dayanalr 2511112014 gtrnlir, 29186 saytlt Resmi Gazetede
yayrmlanarak ytlrurlUde giren Qevresel Etki Delerlendirmesi Yonetmeliginin Gegici 1.

maddesindeki "Bu Yonetmeligin lehte olan hUkUmleri ve/veya" ibaresinin iptali ve yiirtttmesinin

durdurulmasr istemiyle aqrlmrgtlr.

Davah idarenln usule iligkin itirazlart yerinde gdrUlmemigtir.

Davanrn, 2511112014 giinlU, 29186 saytlt Resmi Gazetede yaytmlanarak ytiriirliige
giren Qevresel Etki De0erlendirmesi Y6netmeli!inin Gegici 1. maddesindeki "Bu

Y6netmeligin lehte olan hi.lkiimleri ve/veya" ibaresi y6nUnden incelenmesinden;
2709 sayrlr T.C. Anayasasrnrn 56. maddesinde; Herkes, salltklt ve dengeli bir

qevrede yagama hakktna sahiptir. Qevreyi geligtirmek, gevre sallt$tnt korumak ve gevre

kirlenmesini onlemek Devletin ve vatandaglann odevidir. Devlet, herkesin hayattnt, beden ve

igbirli0ini gergeklegtirmek amacryla sa!lrk kuruluglannr tek elden planl

dt]zenler hiikmune yer v'erilmiqtir.

2872 sayir Qevre Kanununun 1. maddesinde; " Bu Kan

ortak varlrgr olan qevrenin, surdtLrtilebilir gevre ve siirdurUlebilir kalkrn

korunmasrnr saQlamaktrr." kuralr,2. maddesinde; " Qevre korunmasr:
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ek。lqlk dengenin tahlbini, bozulmaslnl ve yok olmaslni ёnlemeye, mevcut bozulmalarl

gidermeye,9evreyl lylle,urmeye ve gell§ jrmeye,9evre ki‖ |ligini onlemeye yOnellk 9all,malarin

butununし ,surduru:ebilir 9evre: Gelecek ku,aklarln ihtiya9 duyacagi kaynaklarin varlloini Ve

kalitesini tehlikeye atrnadan, hem bug口 nun herll de gelecek ku,aklarin 9evresini olu,turan tum

9evresel deoedenn her alanda(sosyal,ekonomik,lzlk↑ vb.)Islahl,kOrunmas:ve gell§ ti口 lmesi

sOrecini, Surdurttlebi:ir kalkinma: Bugunku ve gelecek ku§ aklarln, sagllkll bir 9evrede

ya§ amasinl gじ vence altlna alan 9evresel, ekononllk ve sosyal hedefler arasinda denge

kuruimas: esaslna dayall kalkinma ve gell§ meyl, cevresel etk: degerlendirmesil
Cer9ekle§ tirllrYlesi planlanan prolelerin 9evreye olabilecek olurnlu ve olumsuz etk‖ erinin

be‖ rlenmesinde,olumsuz yOndeki etk‖ erin ёnlenmesi ya da 9evreye zarar verrneyecek ё19ude

en aza indir‖ mesi 19in ahnacak ёnlernlerin,se9ilen yer ile teknololl alternatiflerinin be‖ rlenerek

deOerlendir‖ mesinde ve prolelerin uygulanmasinln lzlenmesi ve kontrolunde surdurulecek

9alllmalarl ifade eder" hukmu, lo. maddesinde; “(3er9eklestirrneyi planladlklari faallyetleri

sonucu 9evre sorunlarlna yol a9abllecek kurum, kurulu§  ve i,letmeler, cevreSel Etkl
Deoe‖endirmesi RapOru veya proie tanlt!m dosyas:hazl‖ amakla yじ kumlじ du‖ er.cevresel Etki

Deoenendirmesi Olumlu Kararl veya ceVresel Etki Dege‖ endirmesi Gerekli Degildir Kararl

alinmadlk9a bu proielerle i19ill onay, izin, te§ vlk,yapi ∨e ku‖ anirn ruhsatl verilemezi prole 19in

yatl「 lma ba,lanamaz ve ihale ed‖ emez.ceVresel Etki Dege‖ endlrmesine tabi prOleler ve
Stratelik ceVresel Deoedendirmeye tabl plan ve programlar ve konuya l‖ §kin usOl ve esaslar
Bakanllk9a 91karilacak yё netrneliklerle belirlenir.:'duzenlemesl yer alrnistir

25/11/2014 gunlし , 29186 saytt Resmi Gazetede yaylmlanan cevresel Etki
Deoe‖ endirmesi Yё netmelloinln "Ge91。  sじrecl" ba,llklI Gecici l, maddesinde; "Bu
YOnetmelioin yur由 ‖口k tanhinden once,cED Ba§ vuru Dosyas1/Proie Tanitlm Dosyasi Valllige
ya da Bakanllga sunulrrlu§  prolelere bu YOnetrne‖ oin lehte olan hukurnleri ve/veya ba,vuru
tarihinde yururlokte Olan YOnetrne‖ k hOkurnleri uygulan!r."hukmune yer verilrnl§ tir.

Davacllar taraindan; dava konusu YOnetmelik hukmunde yer alan "Bu YOnetmelloln

lehte olan hukurllleri ve/veya‖  ibaresinin; sadece prole Sahibinin lehlne olan hじ kurnlerin
ge9mise etklll olarak uygulanabilmesine imkan tanidiol,Surdurulebillr 9eVre,surudo「 じlebillr

kalklnma ve katihm‖ keleri 9erOeveSinde 9evrenin korunmasl hususunu goz ardl ettiol,hangi

yOnetmellk hukmunun uygulanacagl hususunda kesinllk i9ermedigi 191n hukuki bell‖
||lk ve

guvenlik llkelen‖ e baOda,madigl‖ e‖ sttrulerek ipta‖ ve yurutmesinln durdurulmasl istenilmi§

ise del uyu§ mazl:oa konu CevreSel Etki Dege‖ endirmesi Yё netmelloinin 2872 saylll cevre
Kanununun yukarlda hlkmlne yer ve‖ len 10  maddesi uyarinca: cevreSel Etki
Degenendirmesine tabi prqelen ve bu praeler 19in cevreSel Etki Dege‖ endirme sbrecinde
uyulrnasl gereken idari ve teknik usul ve esaslari be‖ rlerlemek amaclyla yururloge kOnuldugu
ve 2872 saylll Kanunun uygulanmaslnin saolanmasinln ve  bu Kanun hukurnlerlne paralel

dOzenlemeler i9errYlesinin ylrurlし 。e kOnulu§ amacinln dogal sOnucu oldugu hususu gё z onじ ne
alindiglnda, yururlし kten kalkan yonetrnelik hukOmlerl yerine 25/11/2014 gun10, 29186 sayIll

Resmi Gazetede yaylmlanan cevresel Etki Degenendirmesl YOnetmelloinin lehe olan

hukurFnlerinin uygulanmaslni  saolayan duzenlemenin, 9evre mevzuatlna veya 9evrenin

korunmas:ilkelerine ayklrillk olusturacaginln bir on kabul olarak degerlendir‖emeyecegi,diger
yandani dava konusu dozenleme ile ge91§ doneminde hangi hukuk kurallarinin uygulanacaol
beli「lendioinden, Anayasa A/1ahkemesi kararlarlnda da ifade ed‖ digi glbi, hukuk devletlnin
LlnsLrrlarlndan olan ve hukuk normlarrnrn dngdrulebilrr olmasrni gerektrren "hukuki gtafrgfiflI-\
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Bu durumda; 2511112014 girnlij, 29186 sayll! Resmi Gazetede yaylmlanarak yururltioe

giren Qevresel Etki DeQerlendirmesi YonetmeliQinin Gegici 1. maddesindeki "Bu Yonetmeligin

lehte olan hi]kUmleri ve/veya" ibaresinde hukuka aykrrrltk gorallmemigtir.

Davanrn, 0111212014 gtinlii, 3688 sayrh "QED Olumlu" karartntn iptali istemi
yt nijnden incelenmesinden;

2872 saytt Kanunun '10. maddesi uyannca, 2511112014 girnl0, 29186 sayrlr Resmi

Gazetede yaytmlantp, dava konusu iglemin tesis edildigi tarihte ytjrurlukte bulunan Qevresel
Etki Deoerlendirmesi Yonetmeliginin Gegici 1. maddesinde yer alan "Bu Yonetmelioin y0riirliik

tarihinden 0nce, QED Bagvuru Dosyasr/Proje Tanrtrm Dosyasr Valili$e ya da Bakanlr0a

sunulmuQ projelere bu Yonetmelioin lehte olan hukiimleri ve/veya bagvuru tarihinde yilrurli.lkte

olan Yonetmelik hukilmleri uygulanrr." hukmu uyannca, dava konusu projeye iligkin ilk qevresel

etki de0erlendirme s0recinin bagladr0r tarihte yuriirlukle olmasr sebebiyle somut olayda
uygulanmasr gereken ve 1710712008 gunlti, 26939 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak
yuriirl00e giren Qevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeliginin 4. maddesinde; Qevre:
Canlrlann hayatlan boyunca iligkilerini sUrd[rrdukleri ve kar$rlrklr olarak etkilegim iqlnde

bulunduklarr biyolojik, fizlksel, sosyal, ekonomik ve kijltiirel ortamr; Etki: Bir projenin hazrrlrk,
ingaat ve igletme slrasrnda ya da igletme sonrasrnda, Eevre unsurlannda doorudan ya da

dolaylr olarak, krsa veya uzun donemde, geQici ya da kalrcr, olumlu ya da olumsuz ydnde
ortaya Erkmasr olasr deligiklikleri, Etki Alanl: Gerqeklegtirilmesi planlanan bir projenin igletme
oncesi. igletme slrasr ve igletme sonrasrnda gevre unsurlarr olarak olumlu veya olumsuz yonde
etkiledigi alanr, Proje: GerEeklegtirilmesi planlanan yatrrrmr, Qevresel Etki De$erlendirmesi
Raporu: Bu Yonetmeli0in EK-l listesinde yer alan veya Bakanlrkqa Qevresel Etki
Deoerlendirmesi Gereklidir karan verilen bir proje igin belirlenen ozel formata gore
hazrrlanacak raporu, Proje Tanrtrm Dosyast: Segme Eleme Kriterlerine tabi Projelere

Qevresel Etki Delerlendirmesi uygulanmasrnrn gerekli olup olmadr0rnrn belirlenmesi amacryla
hazrrlanan dosyayr, Qevresel Etki De$erlendirmesi Gereklidir Kararr: Segme Eleme
Kriterlerine tabi Projelerin gevresel etkilerinin daha detayh incelenmesi ve Qevresel Etki
De0erlendirmesi Raporu hazrrlanmasr gerekti0ini belirten Bakanlrk karannt ifade ettigi,
"Qevresel Etki DeQerlendirmesine Tabi Projeler" baglrklr 7. maddesinde ise, "Bu YonetmeliQin;
a) EK-l listesinde yer alan pro.jelere, b) Segme Eleme Kriterlerine tabi olup Qevresel Etki
De0erlendirmesi Gereklidir karan verilen projelere Qevresel Etki Degerlendirmesi Raporu
hazrrianmasr zorunludur." kurah yer almrgtrr.

Aynr YonetmeliQin 8. maddesinde; "(1) Proje sahibi, dilekgesi ekinde bu YonetmeliQin
EK-lll unde yer alan Qevresel Etki De$erlendirmesi genel formatr esas alrnarak haztrlanmtg iki
adet Qevresel Etki Degerlendirmesi Bagvuru Dosyast ile Bakanhga bagvurur. (2) Bakanlrk,
bagvuru dosyasrndaki bilgi ve belgeleri uygunluk baktmrndan inceler. Uygun hazrrlanmadr!r
anlagrlan dosya tamamlanmak Lrzere proje sahibine iade edilir. Proje sahibi, eksikliklerinl
tamamlayrp dosyayr yeniden Bakanlt0a sunar. (3) inceleme sonucunda dosyanrn uygun
haztrlandt$tna karar verilmesi halinde Bakanlrk tarafrndan bagvuru dosyasrndaki bilgiler dikkate
altnarak, ilgili kurum ve kurulug lemsilcileri, Bakanlrk yetkilileri ile proje sahibi ve/veya
temsilcilerinden olugan bir komisyon kurulur. (4) Proje ile ilgili olarak baSVUru y-aptldrgrna dair
Qevresel Etki Degerlendirmesi bagvuru dosyasrnrn blr nushasr Bakanlrk tarafrhr li l0e
g0nderilir. Valilik. halka yorede proje ile ilglli olarak bagvurunun vapr
Degerlendirmesi surecinin bagladrgrnr ve Qevresel Etki DeQerlendi
kadar projeye iligkin gorirg, soru ve onerilerinin deoerlendirilmek Lizere
verilebileceQini anons, askrda ilan. internet gibi herhangi bir yontemle
halka projeye iligkin Qevresel Etki De0erlendirmesi sUrecinin bagladr(r
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Dege‖ endirmesi sureci lle ilgili bilgile‖ n allnabileceglni internet araciligi ile de duyurur Halk

prOleye ill§ kin gOru,,sOru ve One‖ lenni yukarlda belirtilen mercllere ulaOtlrablll「 .(5)Bakanllk,

prole sahibinden ba,vuru dosyasini komlsyon uyelennin saylsl kadar 9ooaltmasinl ister Bu

maddede OngOrulen i§ lemler u9 1§ gじ nし 19inde tamamlanir ‖
ceVresel Etki Decerlendirmesi

Gereklldiピ
l karari venlen prOleler i9in,prole Sahibi b†

r dllek9e ekinde bu karar ve prqe tanitlm

dosyasl lle Bakanlloa ba,Vurur Bu dosya ba§ vuru dosyasi olarak i§ lem gёror Bakanllk bu

dosyayl inceler ve belirledlol kornlSyon uyelerinin saylsl kadar 9ogaltilmasinl prole Sahibinden

ister (6)Bakanl:k ba,vuru dosyasinln bir kopyasinl halkin katll!rlll toplantisl ve kapsam

belirleme toplantislnln tarihini ve yerini belirten blr yazl ekinde kornisyon uyelerine gё nderir ve

komisyonu ilk toplantiya 9aglrlr Komisyona Bakanllk temsilcisi ba§ kanllk eder ve komisyonun

sekretarya hizmetleri Bakanhk9a yurじ tulじ r  (7)Bakanhk, gerekli gё rdOoO ha‖erde, prolenin

konusu,tttru ve prOle i9in beli「 lenen yerin ёze‖ iklerini de dikkate alarak,unlversiteler,enstituler,

ara,tlrrrla ve uzman kurulu§ larl, rlleslek odalari, sendikalar, birlikler,sivil toplum Orgutlerinden

temsilcilen de komlsyon toplantilarina lye olarak 9agirabillr.(8)Komisyonda kurum ve kurulu,

tems‖ cisi olarak gёrev yapan uyelerin, yeterll rnesleki b‖ gi ve deneyirne sahip olmalari ve

temsil ettikleri kururn ve kurulu§ larin gёrev alanlarlyla slnirll olrllak Ozere gOru,verrneye yetkill

klllnrrll,  01rnalari  esastir."  hじ kmし ,  9.  maddesinde; 
‖
Korrlisyonun  kapsam  belirleme

toplantlslndan Once, halkl yatlrim hakkinda b‖ gilendirmek, proleye ‖i§ kin gё「し,ve Onerilerlnl
alrnak じzere prole Sahibi taraf:ndan prolenin ger9ekle,tirileceoi yerde Bakanllk lle mutabakat

SaOlanarak beli「lenen tarihte, halkln katlhrni toplantlsi duzenlenir‖  hukmし , 10.maddesinde;
Halkin katillrnl, bilg‖ enme, kapsam be‖「leme ve Ozel format verrne lolerllleri, on ikl llgun0

19e百 Sinde tamamlani「  (2)Komisyonun, kapsam ve ёzel format beli‖ eme ama911 ilk
toplantlsindai a)Prole Sahibi,proie hakklnda komisyonu bilgilendl百 r.b)Bakanllk ve/veya ll

CeVre Ve orman Mじ du‖ uoし halkin katllimi toplantlsi hakklnda komisyonu bilgilendinr Ayrica

halkln katillml toplantlsina katllrni§  bulunan kornisyon ttyeleri de gё rじ ,ve onerllerinl b‖ dlrirler

C)PrOlenin hangi kapsamda ele allnmaslnin gerektigini bell‖ emek じzere praenin Onemll
9evresel etkilen gOz ёnune al:narak bu YOnetmeligin EK― |||'undekl cevreSel Etki
Dege‖endirmesi genel formatlnda ana ba,|lklar altinda ele alinmas: gereken kOnular

detaylandirillr, kapsam bell‖ enir.9)Komisyon tarafindan formata llave edilmesi ya da
forrnattan 9!karllrrlasi gereken hususlar tespit ed‖ ir Halkln katll!rni toplantislndaki gё ru§ ve
ёnenler de dlkkate allnarak ёzel format ile cevresel Etki Dege‖ endirmesi Raporunu
hazl‖ ayacak 9alllma grubu beli‖ enir d)Komlsyon taraindan beli‖ enen ёzel format, prqe
sahibi ve/veya temsilcisine bu maddede beli「 lenen sttre 19erlsinde Bakanllk tarafindan veri‖ r

(3)Prole Sahibi ozel formatin ve百 11, tarihinden itlbaren bir yll 19inde cevreSel Etkl
Dege‖endirmesi RapOrunu Bakanlloa Sunmakla yokumlldor Bu sure 19inde CevreSel Etki

Dege‖endlrmesi Raporu sunulmaz veya gerek9esi belirtilerek ek sure isteminde bulunulmaz

ise ba,vuru gecersiz saylll「  Prole sahibinin sure uzatim talebl Bakanllk9a uygun bulunmasl
halinde alti ayl ge9memekし zere bir defaya mahsus ek sure∨ erilir" hむ kmu, 11.maddesinde;
"Proie sahibi tarafrndan bir dilekge ekinde iki adet Qevresel Etki Degerlendirmesi Raporu,
Bakanlt$a sunulur. Qevresel Etki DeQerlendirmesi Raporunun 6zel formata uygunlu$u ve
belirlenen galrgma grubunda yer almasr gereken meslek uzmanlarrnca hazrrlanrp
hazrrlanmadrgr hakkrndaki inceleme Bakanlrk tarafrndan uE iggunu iginde
Qevresei Etki DeQerlendirmesi Raporunun ozel formata uygun olmadr$r (
galrgma grubunca hazrrlanmadr$rnrn anlagrlmasr halinde, bu hususlarrn
Qevresel Etki DeQerlendirmesi Raporu proje sahibine iade edilir. Du;
De$erlendirmesi Raporunun ug ay iqinde BakanlrQa sunulmamasr
gegersiz sayrlrr." hukmu, 14. maddesinde ise; "Komisyonun sonuElandr
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De$erlendirmesi Raporu halkln gdrUg ve 6nerilerini almak uzere il qevre ve Orman

MUdUrluQUnde ve Bakanlrkta on iggunU gorUge agrlrr. Bakanlrkga projeyle ilgili karar alma

sUrecinde bu gdrUgler de dikkate alrnrr. Bakanlrk halktan gelen gdrugler tgt$tnda rapor

igeriginde gerekli eksikliklerin tamamlanmasrnr, ek galrgmalar yaptlmastnr ya da inceleme ve

De$erlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasrnr isteyebilir. Gerekli galrgmalartn

yaprlmasrnr mUteakip Bakanlrkga nihai Qevresel Etki De$erlendirmesi Raporunun ug

iggunUnde komisyon Uyesi sayrsr kadar gogaltrlmasr istenir. QoQaltrlan nihai Qevresel Etki

Degerlendirmesi Raporu be9 iggUnU igerisinde Bakanlr$a sunulur. Bakanlrk, Komisyonun rapor
hakkrndaki galrgmalan ve halkrn gorUglerini dikkate alarak beg iqgUnU iginde proje igin

"Qevresel Etki DeQerlendirmesi Olumlu" ya da "Qevresel Etki De$erlendirmesi Olumsuz" kararr

verir, bu kararr proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluglara yaah olarak bildirir. Valilik, alrnan
karartn igeri$ini, karara esas gerekgeleri ile gartlarrnr ve halkrn gdrUg ve onerilerinin Nihai

Qevresel Etki Degerlendirmesi Raporuna yansrtrldrQrnr uygun araElarla halka duyurur." hukmU
"SUrelerin uzattlmasr ve durdurulmasr" baglrklr 20. maddesinde ise, " (1) Bu Ydnetmelikte
belirtilen sUreler, proje sahibinin istemi ve Bakanlrkga uygun gorUlmesi halinde veya Bakanlr$tn
do$rudan gerekli gdrdugU hallerde, gerekgesi belirtilerek Bakanlrk tarafrndan uzatrlabilir veya
durdurulabilir. Proje sahibine raporlarla ilgili eksiklikleri gidermesi ve ilave iglemler yapmasr igin
verilen sureler Qevresel Etki De$erlendirmesi surecine dahil deQildir." htrkmU yer almaktadrr.

Yukartda altntrsrna yer verilen Yonetmeligin Ek lll. maddesinde; Qevresel Etki
De$erlendirmesi Genel Formatr ile Qevresel Etki Degerlendirmesi Ozel Formatrnrn ihtiva
etmesi gereken hususlar duzenlenmig, BOIUm I Projenin tanrmr ve gayesi; yatrrrmcr tarafrndan
aragttrtlan ana alternatiflerin bir ozeti ve segilen yerin segilig nedenlerinin belirtilmesi v.d.,
BolUm ll Proje igin segilen yerin konumu, Boliim lll: Projeyeri ve etki alanlnrn mevcut gevresel
dzellikleri; dnerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan gevrenin; nufus, fauna, flora,
jeolojik ve hidrolojik dzellikler v.d. ve bu fakt6rlerin birbiri arasrndaki iligkileride igerecek gekilde
aglklanmast, BOlum lV Projenin 6nemli gevresel etkileri ve alrnacak 6nlemler; proje igin
kullantlacak alan ve dolal kaynaklarrn kullanrmrnrn olasr etkllerinin tanrtrmr, kirleticilerin miktan,
yattrtmtn gevreye olan etkilerinin de$erlendirilmesinde kullanrlacak tahmin yontemlerinin genel
tantttmt, gevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltrlmasr iEin alrnmasr dUgUnUlen onlemlerin
tanlttmt geklinde dUzenlemeler yer almrg, "Proje Tanrtrm Dosyasrnrn Hazrrlanmasrnda Esas
Altnacak Segme Eleme Kriterleri" baglrklr Ek lV maddesinin "Ekler" BdlUmUnde de "Proje iEin
belirlenen yerin varsa; gevre dUzeni, nazrm, uygulama imar planr, vaziyet plant veya plan
degigikli$i teklifleri, Proje alanr ve yakrn gevresinin mevcut arazi kullanrmrnr de!erlendirmek
igin; yerlegim alanlarrnrn, ulagrm a!larrnln, enerji nakil hatlarrnrn, mevcut tesislerin ve
ydnetmeli$in Ek-V listesinde yer alan Duyarlr Y6reler Listesinde belirtilen diger alanlarrn (pro.1e

alanr ve yaktn gevresinde bulunmasr halinde) yerlerine iligkin verileri g6sterir bilgiler 1125000
olEekli halihaztr harita (varsa gevre duzeni planr, yoksa topografik harita) Uzerine iglenerek
klsaca agtklanmasr, Proje alanrnrn 6lgekli jeoloji haritasr bu harita uzerinde yeraltr ve yer0stU
sulartntn gosterimi ve alanrn depremsellik durumunun agrklanmasr." duzenlemesine yer
verilmigtir.

Yukarrda yer verilen hUkUmler uyarrnca; gevresel etki de$erlendirmesi ile,

da olumsuz etkileriningergeklegtirilmesi planlanan projelerin gevreye olabilecek olumlu ya
belirlendigi, olumsuz ydndeki etkilerin dnlenmesi ya da gevreye zarar
aza indirilmesi igin alrnacak onlemlerin irdelendiQi, segilen yer ile t
de$erlendirildigi, aynca projelerin uygulanmasrnrn izlendigi ve k
galrgmalarrn tespit edildigi bir sUreE OngorulmUg olup, yOnetmelik

faaliyet nedeniyle hazrrlanacak QED raporunda ozel
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ger9ekle,tirileceol yer ‖e alternatif alanlar belirlenerek prolenin hiZmet amacl, Onem ve

gerekll1loi kapsamlnda yerin ve etki alanlnln 9evresel ●ze‖ikleri, 9evresel etkiler ve alinacak

Onlemlerln ta威 !,11masi esastir ve cED surecinde verilen kara‖ arln iptali istemiyle a911acak

davalarda,praenln gevresel etkilennin yukarlda belirtilen Yё netmelloin Ek l‖ .maddesindekl

unsurlar yё nじ nden bir butun olarak irdelenmesi gerekmektedlr

Dosyanin incelenmesindenil。 leme konu proie sahaslnda nじ kleer g09 santrall(NGS)

kurulmasl amac!yla Atom EnettiSi Kurumu tarafindan,Tじ rklye Elekt‖ k Kurumunun(丁 EK)talebi

しzerlne,30/06/1 976 tarihinde, 06/01/1 975 tarihll Resrnl Gazetede yaylmlanarak yじ rurlし ge giren

“Nukleer ReaktOr Tesislettne ve Diger Nじ kleer Teslslere Lisans Venlmesine lli§ kin Tじ zじ k"

kapsaminda “Yer LisansI''dttzen:endioi,bUI† sansin Bakanlar Kurulunun 12/08′ 1993 ta‖ h ve

93/4789 sayl1l kararl‖ e kurulmu,olan丁じrklye Elekt百 k Oretim llelm A siye daha sOnra da

Bakanlar Kurulunun 05/02/2001 tarih ve 2001/2026 saylll kararl ‖e kurulmu§  olan Elektrik

Ureum A.s'ye(EUAs)devredildigi, 12ノ 05ノ2010 tatthinde Tttrklye Cumhu‖ yeJ H口 kOmeJ ile

Rusya Federasyonu Hukume‖ arasinda imzalanmll olan Hukumetier Arasi Anla§ ma(HAA)
uyarinca,“ Akkuyu NGS Elektnk Ureum A.s."nin Akkuyu NGS:nin ln§ aatlndan,i§ letmesinden

ve i,letmeden 91karilmasindan sorumiu proie,i「 keJ olarak kuruldugu,HAA uyarlnca arazinin

mevcut lisansi ve a!t yapisl i!e birlikte proie,irketine bedelsiz olarak tahsis edilmesinin

ёngoru:duo麟 , bu anla,manln 21/07′ 2010 tarih  ve 27648 saylll Resrni Gazetede
yayinnianan 6007 say:|:Kanun ile onaylandlol, EUAs taraflndan lisans ve arazi haklarlnln

22/07/201l tarih ve 36-247 saylll yOnetim kurulu kararl lle prttie sirketine devredlldigi,4800

卜υ4We kurulu gucunde Olan "Akkuyu Nttkleer Gじ O Santrall Radyoaktlf Atik Depolama ttesisi,
Rlhtim,Deniz Dolgu Alanl ve Ya§ am Merkezi"praesi kapsamlnda hazl‖ anan cED ba,vuru
dosyaslnln 02/12′ 201l tarihinde davallldareye sunulduou,anilan tarihte ytirtiri畿 kte olan ve

17′ 07′2008  guni口,  26939  sayl:I  Resnli  Gazetede  yay:rn:anan  ceVresel  Etki
Deler!endirmesi Yёnetmeligi hukttm:ett uyarlnca; ilglli kurum ve kurulus temsilclle百

,

Bakanllk yetkllile百 ile prole Sahibi ve temsilcilennden Olu§ an Kapsam Bell‖ eme ve lnceleme
Deoerlendlrme Komlsyonu kuruldugu, 06′ 03/2012 tanhinde ulusal duzeyde yayirnlanan Star

Gazetesinde, 19/03/2012 tarihlnde yerel yayin yapan S‖ ifke Gazetesinde toplanti tarihini,

saatini, yerlni ve konusunu be‖ rten ‖anlarln yayirnlanmaslndan sonra Allersln lli, Bじ yOkecell

Beldesinde 29/03/2012 tarihinde halkin katlllrnl toplantlsl duzenlendigi, o3/04/201 2 tarihinde

Kapsam ve Ozel Format Beli‖ eme Toplantisl yaplldigi, bu toplantlda prae i9in ёzel fOrrFlatl
beli‖ enerek, ozel formatin 21/05′ 2012 tanhinde cED 9all,malarinl yuruten mu§ avir irmaya
gOnde百 ldioi,ayrlca 9alllmada yer alacak llave meslek gruplari olarak Ntikleer Ene可 |,」 eOfizlk,

Orman, Meteorolql,Makine,Elekt百 k,Maden, Hanta, Su urじ nlett ve Ziraat Mじ hendislloinin

bell‖enerek raporun hazl‖ anmasinda gё revlendinlmelettnin talep edildigl, ml§ aVir irma
taraflndan cED rapOrunun hazl‖ anmasi 19in ek sure talep edildigi ve bu talep dOo「 U‖usunda
davall Bakanllk9a 21′ 05/201 3 tarlhinden itibaren 6 ay ek sure verlldiol, 04/07/201 3 tarihinde

Bakanllga sunulan cED raporunun incelenmesi sonucunda, cED raporu ёzei formatina ve
yeterllk belgesi teb‖ oine uygun olrnadloindan Ve raporda eksiklikler tespit edildioinden bahisie

cED rapOrunun iade edildiol, SOZ konusu ekslklerinin giderilrnesine mじ teakip 22/08/2013
tarihlnde revize cED raporunun Bakanllga sunuldugu, raporun 28ノ 08/201 3 tarihinde Bakanllk

ve Mersin Valiliginde halkrn g6rugUne agrldr$r. 0111012013 tarihinde birinci
De$erlendirme Komisyonu (ioK) Toplantrsr duzentendigi ve eED raporu
komisyon tarafrndan ilave galrgmalarrn yaprlabilmesi igin QED surecinin durd
ilgili 30/06/2014 tarihinde revize QED raporunun sunuldugu.24lO7l2014 tarihl
iDK Toplantrsrnda QED surecinin sonuglandrrrldrgr, 5 i9 gunu igerisinde Ni
sunulmayaca$rndan bahisle mugavir firma tarafrndan 3 ay ek sure talep edi
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davalr idare tarafrndan 04/0812014 tarih ve 12562 sayrlr karar ile uygun bulundu$u, sUre

uzatrmr sonraslnda 2310912014 tarihinde sunulan QED raporu incelenerek, 0111212014 gunlu,

3688 sayrlr iglem ile QED Olumlu kararr verildi$i, bakrlan davanrn ise antlan QED Olumlu

kararrnrn iptali istemiyle agrldr$r anlagrlmrgtrr.

UyugmazlrQrn gozumU ozel ve teknik bilgiyi gerektirdiginden, Dairemizin 04/0212016
gUnlU ara kararr ile naip Uye Mehmet Ali Ceran'rn niyabetinde kegif ve bilirkigi incelemesi
yaptrrrlmasrna karar verilmig, naip Uye tarafrndan re'sen seEilen bilirkigiler, Ankara Universitesr
Muhendislik FakUltesi Nukleer Bilimler EnstitUsU BolUmU 6$retim uyeleri Prof. Dr. Niyazi Merig
ve Prof. Dr. Haluk Yucel, istanbul Teknik Universitesi Enerji EnstitUsU NUkleer Aragtrrma A.B.D
o$retim Uyesi Prof. Dr. Uner Qolak, Ankara Universitesi Ziraal Fakultesi Su UrUnleri
MUhendisli$i BdlUmU o!retim Uyesi Prof. Dr. Ayge Nilsun Demir, Ankara Unlversitesi
Muhendislik FakUltesi Jeoloji Muhendisli$i 86lumu 6$retim Uyesi Prof. Dr. Yusuf KaQan
Kadro$lu, istanbul Teknik Universitesi ingaat FakUltesi Qevre Muhendisli$i Bdlumu 69retim
Uyeleri Prof. Dr. ismail To16z, Prof. Dr. Kadir Alp ve Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan, istanbul
Teknik Universitesi Ugak ve Uzay Bilimleri FakUltesi, Meteoroloji MUhendisligi BOIUmu ogretim
Uyesi Prof. Dr, Ahmet Duran $ahin, istanbul Universitesi Fen FakUltesi Biyoloji BOlumu
Hidrobiyoloji Anabilim Dalr 6$retim Uyesi Prof. Dr. Lutfiye Eryrlmaz, istanbul Universitesi
MUhendislik FakUltesi Elektrik-Elektronik MUhendisligi BdlUmU 6Qretim Uyesi Prof. Dr. ithan
Kocaarslan, istanbul Universitesi Orman FakUltesi Orman MUhendisligi BdlUmU Qevre ve
Orman Hukuku Anabilim Dalr olretim uyesi Prof. Dr. Yusuf GUneg ve Gazi Universitesi Trp
Fakultesi Halk Sa$lr$r BolUmU o$retim Uyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi ilhan'dan olugan bilirkigi
heyeti ile 1110712016 tarihinde; istanbul Teknik Universitesi Maden Muhendisligi Fakuttesi
Jeofizik MUhendisli$i BolUmu dlretim Uyesi Prof. Dr. Emin Demirbag ile 05/1212016 tarihinde
mahallinde yaprlan kegif ve bilirkigi incelemesi sonucunda, bilirkigi heyetine sorulan sorular
doQrultusunda dUzenlenen raporda ozetle; Dunyada, Mayrs 2016 tarihi itibarryla, 30 ulkede
toplam 386.276 MWe kurulu gUcUnde 444 adel nUkleer santralin igletilmekte, 15 Ulkede 63.000
MWe kurulu gUce sahip olacak 64 adet nUkleer santralin de inga halinde oldu$u, Uluslararasr
Atom Enerji Ajanstnrn (IAEA) verilerine g6re DUnyada nukleer enerjiden elektrik Uretiminin
2013'te gergeklegen 2478 TWh deQerinin %79,f inin OECD Ulkeleri tarafrndan uretilip
kullantldt$t, elektrik enerjisinde nukleer payrn 2040 yrlrnda 3974 TWh degerine yukselecegi,
ancak nukleer enerjinin toplam elektrik Uretimlndeki payrnrn %10,6'dan o/,9,2'ye dugecegi,
Avrupa Birli$ine irye 16 ulkede uretilen 815,2 TWh elektirigin o/o}7'sinin nUkleer gug
santrallerinden sa$landr$r, 2015 yrlr itibarryla, bu 16 AB Ulkesinde 128 nUkleer reaktorun
galtgtr durumda olduQu, nUkleer santrallerin, elektrik enerji ihtiyacrnrn kargrlanmasrndaki yerini
Almanya, Belqika ve isvigre gibi Ulkeler drgrnda korudu$u, proje igin segilen Rus tasarrmrVVER
1200 teknolojisinin, bastnElt su reaktdru (PWR) ttnitelerden olugan ve referans igletmede
santrali bulunan, yeni nesil bir nUkleer gUg elektrik uretim sistemi oldugu, ulkemizde, guneg,
rUzgar, hidroelektrik vb. yenilenebilir enerji alternatif kaynaklarrnln tamamr bir anda
de$erlendirilse bile, yine de drg kaynaklr (dolalgaz, k6mUr, nUkleer) birincil enerjiye dayalr
elektrik agr$rnrn Eok fazla olaca$r, baz santral g6revi yapabilecek Akkuyu NGS'nin, 6zellikle
do$algaz ve kdmUre dayalr enerji Uretim sistemlerine g6re, aktif ve pasif guvenlik sistemleriyle
donattlmtg, gevresel radyoaktif salrnrmr dUguk ve devamlr izleme sistemleriyle izlenen, ara
vermekJan en az lり I Sureプ e yan degttrmekJJn 9劉埒aЫ tt San写

IBFmillgё re nispeten yじ ksek olan bl「 santral oldugし ,ayrlca NOx,S02, dumi

lilJi":fl ;ffi ".H[,[?;:1ffi'X.1i;t"ffi;Tli?;lliJi-l:T:i:I!l$.11ffi ;e\
reaktorleiin Rusya Federasyonu bagta olmak uzere Qekya, Macaristan, fintailStffii:'

k84Q′
′LO-2pN/Y/c-5K2∪ x90-uSSttko=ilcビ ||、い|li、 口i/



-r /'l.u.

D.SNr$rAY
CNDORDUNCU DAIRE
Esas No : 2014l1 1695
ulkeleri de dahil olmak Uzere, Qin, Hindistan ve iran'da da kullanrldrgt, reaktorlerin AB'den

lisans alma mecburiyeti bulunmadr$r, her Ulkenin kendi gUq santrali lisanstnt kendi otoritesi

tarafrndan verdi$i, Avrupa Birliginin, uye Ulkelerde nukleer ile ilgili aktivitelerde 2009'da
grkarrlan ve 2014'te revize edilen Ni.ikleer Glivenlik Direktifi'ne (Nuclear Safety Directive)
uyulmasrnr 6ngdrdUgU, VVER teknolojisine sahip nukleer santrallerin AB Ulkelerinde de bu

direktif Eergevesinde kullanrldr$r, WER 1200 reaktdrunun temel olarak WER 1000

teknolojisine dayandrrrldr$r ve ilk galrgan 6rne$inin Rusya Federasyonunda Novovoranezh
sahasrnda bulundu$u, ikinci tinitesinin ulkemizde kurulacak WER 1200 reaktdrU igin referans
olugturdugu, Ulkemiz mevzuatrna g6re, kaza senaryolarrnrn, gi.ivenlik analiz raporu ile
sunulmasr gerekti$i ve bu hususun QED sUreci kapsamrnda olmadr$r, Akkuyu NGS igin

hazrrlanacak olan On GUvenlik Analizi Raporu (OGAR) ve Guvenlik Analizi Raporunun (GAR)
TUrkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafrndan de$erlendirilecegi ve uygun bulunmasr
durumunda gerekli lisans ve izinlerin verilmesi ile kurulum ve igletme faaliyetlerinin devam
etmesine mUsaade edileceQi, dUgUk ve orta seviyeli radyoaktif atrklann ne gekilde bertaraf
edileceli ve yonetilece$i konusunda Nihai QED raporunda g6zum dnerileri ve tedbirlerin
ortaya konuldu$u, kullanrlmrg yakrtlarrn ise, kaza riskini azaltmak iEin, 10 yrl boyunca
kullantlmtg yaktt havuzlartnda depo edilece$inin belirtildigi, Rusya Federasyonu ile yaprlan
antlagmaya gdre ise, daha sonra yurt drglna grkarrlma alternatifi de dahil olmak Uzere
dUnyadaki uygulamalar da 96z oniine alrnarak politikalar belirleneceli; Ulkemiz elektrik enerjisi
uretim kaynaklarr olan birincil enerjide (Petrol, Dogal Gaz ve KdmUr) ithalat ve drgarrya
ba$tmllltgtn s6z konusu oldu$u, aynca bu kaynaklar ile elektrik enerjisi uretecek tesislerin
teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarrndan elektrik enerjisi Uretecek sistemlerin
teknolojilerinin 6nemli ve bUyuk bdlumUnUn de ithalata ve drgarrya bagrmlr oldugu, Ulkemizin
gelecek hedefleri arastnda geligmig Ulkeleri geligmiglik ve teknoloji olarak yakalamaya ve
geqmeye yonelik amaglartn bulunduQu, bu amaca ulagmak igin tUm yenilenebilir kullanrlagelen
elektrik enerjisi Uretim teknolojilerine ve tesislerine sahip olmasr gerektigi, geligmig ulkelerin
1950'li yrllardan baglayarak yaptrgr gibi TUrkiye'nin de elektrik enerjisi Uretiminde nukleer
enerjiden faydalanmaslntn zorunlu oldu$u, aksi halde, alternatif elektrik enerjisi Uretim tesisleri
ile geligen ve nufusu artan Ulkemizin elektrik enerjisi ihtiyacrnr kargrlamanrn mumkUn
gorUlmedi$i; proje sahastntn 1970'li yrllardan gUnUmUze kadar NUkleer GUg Santrali
kurulmaslna konu edildiQi, 40 yrlr agkrn bir sUredir bu alanda, NGS kurulmasrna yonelik olarak
pek gok bilimsel ve teknik gallgma yaprldrgr, aynca, Akkuyu'da belirlenen saha ile birlikte birgok
alternatif alanda yer segim gallgmalarrnrn yurutuldugU ve tum verilerin ilgili kamu kurumlarr
tarafrndan detaylr olarak analiz edildiQi, tum alternatif sahalarrn deSerlendirilmesinden sonra,
1976 ytltnda, s6z konusu sahantn ilk NGS'nin kurulmasr igin resmen nihai yer olarak
belirlendiQi, "Yer Lisanst" uyannca Akkuyu NGS sahasrnrn, TUrkiye'nin Dogu Akdeniz
ktytstnda, 36' 08'kuzey enlemi ve 33" 32' doQu boylamr arasrnda yer aldrgr, QED raporunun
birinci b6lUmunde projenin tanrmr yaprlarak amactntn orlaya konuldu$u, ikinci bolUmde proje
igin segilen yerin konumu, koordinatlarr ve haritalarrna ayrrntrlr gekilde yer verildi$i ve UgUncU
bolUmde santralin 6zelliklerinin anlatrldrgr, hizmetin ana amactnrn elektrik uretimi oldugunun
vurgulandrQt, santralin omrunun 60 ytl olarak belirtildigi, Vll. bolUmde ise, projenin
alternatiflerinin ortaya konuldu$u, alternatif enerji kaynaklarr ile mukayese edildiQi, proje
alanlnln ve dnerilen proje nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan gevrenin, nUf

"d"k tt httq劃"k剣
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1刷きlallz語ごlklirnsel faktorler, kultur varllol ve sit OZe‖ lkleri, pe

hassasiyet derecesi ve benzeri 6zelliklerinin detaylr gekilde agrklandrgr,
kaynaklanabilecek trim gevresel etkilerin (su, hava, toprak kirliligi, gurul

k84Q/LO-2pN/Y/c-5K2Ux90-uSSギ kO=

`●
■1



T,C,

DANl§ TAY
ONDORDUNCU DAIRE
Esas  No:2014/11695
radyasyon ve benzeri),ki‖ eJcilenn miktarinln allcl ortamla etkilesiminin ve bu etkilere kar§ l

a1lnacak ёnlemlenn detayll oekllde incelendigi,alinmasi planlanan tedbinerin bilimsel metodlar

a91slndan  yeterll  ёze‖ lkleri  ta,ldigI:  NGS:lerde  karbon  turevi  herhangi  bir  yakltin

bulunmamasindan dolayl NGS:lerin lnsaSindan sonra atrnosfere gOnderilen herhangi bir karbon

turevi Olmadiol,dOlayislyla meteorololik hadiSelenn ve atmOsfenn NCSiden etkllenrllesinln

sёzkonusu olrnadlol, ekStrem atrnosferik olaylarin ise NGSilere risk olu,turabllecegi veya

herhangi bir kaza durumunda radyoakJf maddenin ta§ inmaslnda meteorolqik de。 |§ kenlenn rOI

oynayacagl, cED rapOrunda bё lge lklimi ve meteorolollk ёZelllklennin gerek NGS 19inde

bulunan  o19urn  istasyOnu  venlerine,  gerekse  cevreslnde  bulunan  N4eteorololi Genel

A/1udurl口 0し ne alt istasyon verilerine gё re detayll blr §ek‖ de lncelendioi,  9ED raporunda

detaylarl verilen ё19urrller sonucunda ruzgar,iddeti,yOnし ,yagi,,bagil nerll,atrnosferik basln9,

slcakllk gibi  meteorolqik deOi§kenler  a91slndan ttsk  olu§ turabilecek durumlarln

gOzlemlenmedigi,ayrica raporda atmosfenn du§ ey yapisiyla ilgl‖ olarak SODAR cihazi vensi

ve atmosfenn dし ,ey yapis! dし ,unじ ldじ Ounde Akkuyu NGS yakininda bulunan Adana vensi
kar,|la§tlrmalarl kararllllk ve enversiyon analizlerinin detayll blr sekllde sunulduou, ёZe‖ lkle

yaO:§   Ve  ruzgar  a9isindan  uzun  ylllarda  olu§ ab‖ecek  ekstrem  deger  analizlerinin

ger9ekle,ti「 ildiol〕  bunun sonucunda bOlgede FO kategorisinde tornado olu,ablleceoinin
benrt‖ diOI, FO kate9orisi tornado siniflandirrnasinda en dし ,Ok seViye olarak kabul edildiol,

1 0 000 yllda bir F2 kategorisindeki tornadolarin sahip olduou bir durumun yasanablleceoinin de

ifade ed‖ dlol, F2 kate9orisindeki bir tornadonun, asil teh‖ keyl olusturan F4 ve F5 ile

kar,11a,lirlldiolnda tehllke nskinin du§ 口k kald101,('ED raporunda,丁 0「kiye'de yapllan ik‖ m
degl§ lkligi 9all,malari ve sonu91anna detayll olarak deolnildigi, en ekstrem iklim degi,iklloi

senaryolar: ve simulasyOnlarinda Akkuyu NGSinin bulunduou bё lgede 21.yttzy:lin ikinci

yarlsindan iJbaren kl§ aylarlnda yagio miktarlnda%30'lar se宙 yesinde azalmalar,slcakl:klarda

6 °C ye varan yttkselrlleler, slcak hava dalgaslnln ya,anacag1 9un saylslnda arti§ , a§ i「 1

yaOI§ larin ya,anacaginin gun saylsinda ise azalrTla olacaginin ifade edildigi, ancak, iklim

deOi§ ikl10i Sbrecinde kuresel anlamda ya,anmasi beklenen farklll!klari NGSlye baglamanin

dOOrU Olmadlol, iklim deoi,lkl10i Surecinde ya,anmasi beklenen dloer bir durumun deniz

seviyesinin yukselrnesi oldugu,bu kOnunun govenlik analiz raporunda ele ahnmasi gerektigil

toplam 1203 hektar  olan Akkuyu NGS sahaslnln Hazlne arazileri lle orrnan araz‖ erinden

Olu§tuoし ,sahanin 71.63 hekta‖ lk kismin:n orman alaninda kaldlol,prae kapSamlnda orman1lk

alana yapllacak mudahalenln orrnan ekoslsterFli OZerindeki muhtemel etkllerlnln, 9all,ma

kapsarnlnda ne kadar aga9 kes‖ eceoinin ve aga9 kesirTnlerinln heyelan riski lzerindeki

etkile百 nin cED raporunda degenendinldigi,kesilecek aga9 mlktarinin cED raporunda ger9ek9i

olarak hesaplandigl, yapllacak 9ah,ma sOnucunda bu bё lgelerln tekrar aga91andlrllmaslnln

mumkun Oldugui nじ kleer santral prolelerinde,yerbiliFnleri ve in§ aat rnahendisl:こ i a9islndan

ele ahnan ba§ lica konularln bё lgesel ve yerel faylar nedeniyle deprem riskl ve santra‖ n

yerleseceoi alan ile ilgili uygunluk 9al:,malarl olduou,elde edilen sonu91arln santral yerle,irni,

tasarirlll ve risk ёnleme tedblrlerl a91sindan hayati Onem ta§ ldiol,bu baglamda,ntkleer santral

9じ ven‖ oini bl「inci derecede ‖g‖ endiren hususun ba,inda deprern ve deprem dolaylslyla

olじ ,ab‖ ecek tsunarni risklnln geldlol,ayni derecede ёnerllll lklncl hususun ise nlkleer santral
proje alanrnrn yeraltt yaptst (yaprsal, stratigrafik, litolojik, zemin ve ka
yeraltr suyu, heyelan, karstik bogluk vb.)oldugu, bu hususlarrn gerek Q
gerekse QED raporuna temel tegkil eden aragtrrma projeleri kapsamr
airnmasr, tartrgrlmasr ve risklere kargr onlemleri ile kapsamlr bir
gerekti$i, bu ba$lamda, nihai QED raporunda, dUzenleyici ulusal ku
kurulu§ IAEA tallmaJari dogrultusunda yerbilimlett mじ hendisligi ceo10i
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mじ hendislloi a91Sindan yapllan araOtlrmalar dogrulusunda olu§ turulan sismoloilk veri tabanl,

sismotektonlk, kaynak ve yer hareketl mode‖ emeleri, tsunarlli risk ara,tlrmasl,zemln ve kaya

mekanioi ara,tirmalarl,slvlla§ ma ttski, kayma dalgast(VS30)kesunmlen,determlnisuk ve
probabilistik sisnllk teh‖ ke ana‖ zleri gibi ara§ tirrYlaya dayali risk analizi ve tehllke belirleme

faa‖yetlerinin detayh bir §ek‖de ele alindlol, raporda, gerek yOnterrl bazinda gerekse

sonu91arln analizi a91slndan kapsaylcl ve detayll a91klamalar yap:ldl口 1, yapllan lncelemelere
gёre santral sahaslnda aktif bir fay lzine ras‖ anmadlol,Turklyeinln ieoloilk tanh9esi ve
konumuna baklld:oinda faydan yoksun bir bё lgenin be‖「lenmesinin gじ 9 olduoU, Onernll olan
hususun,ylkici ёze‖ ioi Olrnayan ve risk te,kil etrneyen bir alanln be‖ rlenmesi olduou, tum bu

Saylll Resmi Gazeね de yaylmbnarak yurし‖Oge:″:言
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bilimsel galrgmalar egliginde Akkuyu NGS santral alanrnrn en az risk tegkil eden bir alanr
olugturdu$unun gorulduQu, proje sahasrnda kayma dalga hrz dagtlrmrnrn (Vs30) sismik tehlike
analizinde de$erlendirilmesi ve uygulama projelerinde tasalma esas parametreler belirlenirken
dikkate alrnmastgerekti$i, di$er yandan, nlhai QED raporunda butun bu galrgmalar neticesinde
elde edilen tasarlma esas saha parametre de$erlerinin "Saha parametreleri Raporu', TAEKtaraftndan onaylandrktan sonra agtklanaca$rnrn, yine tsunami tasarrm duvar yuksekligi deoerigibi tsunamiye kargr guvenlik onlemi parametrelerinin ise "Gtivenlik Anatiz Raporu,, TAEKtaraftndan onaylandrktan sonra agrklanaca$rnrn beyan edildigi ve bunun yerinde oldugu; QEDraporunda' Akkuyu NGS igin kurulum, lgletme ve devreden grkarma agamalarrnda olugacakkatt' stvl ve gaz formundaki atrklarla ve kullanrlmrg yakrflarla ilgili tip, miktar, kimyasal vefiziksel ozellikler' depolama ve beftaraf kogullarr, otugacax emisyonrar ve bunrarrn mevzuattaizin verilen stntrlar iginde kalmasr konularr ile ilgili kapsamlr bilgi verildi$i ve yururluktekimevzuata gore izin verilen ust srnrrlarrn altrnda kalrnaca$inrn taahhut edildi$i, katr, srvr ve gazattk ve kullanrlmrg yakrtlarrn turleri ve depolama, bertalf ve emisyon kon,larrnda 6ng6rulentur' miktar ve ydntemlerin bir nukleer santral igin uygun orduQu, gunumuz teknik kogurarrndave bilimselduzeyde gerekli proseslerin ve onlemlerin ortaya konulduQu; QED raporunda, projekapsamtndaki tiim unitelerin ozelliklerinin (reaktor t<atui ve basrng kabr, birincil ve/veyaikincil rsr transfer ve dolagtm sistemleri, moderator sistemi, reaktivite kontrol mekanizmalarr,yaktt yonetim sistemi, enstrumantasyon ve kontrol sistemleri, guvenlik sistemleri, turbin,jenerator' yardtmct ve servis sistemleri), hangi faaliyeilerin hangi unitelerdegergeklegtirilece$inin, kapasitelerinin, her bir unitenin afrrntrrr proses akrm gemasrnrn, temerproses parametrelerinin agrklandr$1, ttim bunlarrn degeriendirilmesinden, bir kaza durumundaaltnacak onlemlerin radyasyon etkisini bertaraf etmeo-e yeterli olacaQrnrn, projenin halk sa$lrgragtstndan olumsuz etkilerinin asgaride kalmasr igin her turlu guvenlik sisteminln bulundu$ununve gerekli onlemlerin allndt$tnrn anlagrldr$r, diger yandan, raporda, igletme faaliyetekapandlktan sonra olabilecek ve suren etkiler ile bu etkilere kargr alrnacak onlemlere veigletmeden qtkarma ile ilgili mevzuat hukumlerine ve izlenmesi ongorulen yontemlere de yerverildi$i' QED raporunda, kullanrlmlg yakrtrn ve radyoaktif atrkrarn saha drgr y.netimininongoruldu$u' yakrt depolama, yeniden igleme ve bertaraf igremrerinin tamamrnrn, ,,Radyoaktif

Attk Yonetimi Y6netmeli$i" Eergevesinde, ilgili faaliyeilerin yurutulecegi srrada yururlukte olacakmevzuat' mevcut rurkiye cumhuriyeti Mevzuatr ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr (ETKB)ile Kurumu TAEK taraftndan olugturulacak rurkiye cumhuriyeti radyoaktif atrk y6netimipolitikasr gergevesinde gergeklegtirilecegi, kullanrlmrg yakrflar ile radyoaktif atrklarrn Turkiye
:fl:Tf: ",::,::l^,::':llo" deporanmasr ire irgiri isremrerin; 30to7/2010 tarih ve 276s7
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9er9evesinde yapllacaol, kunanilrnio nukleer yakit ve radyoaktif maddelerin saha dl,ina
ta§ inmasl igin; 08/07/2005 tarih ve 258569 saylll Resrlal Gazetede yayinllanan 

‖
Radyoaktlf

Maddenin Guvenll Ta§ lnmasi YOnetmellol‖ ,20′07′ 1979 tanh ve 16702 saytt Resmi Gazetede

yaylmlanan ‖Ozel Nukleer Maddelenn Fiziksel Korunma Onlemlen YOnetmeliol‖ , 
‖
Turk

BOOaZlarl Deniz Trank Duzenl Tむ zむ oし
‖
,Ula,tirma, Denizclllk ve Haberle§ me Bakanl101nln

bildireceo! 
‖
T口「k BooaZlarlnda Gじ venll Ge91§  Ko§ ullarl", 

‖Radyoaktif Maddelenn G口venll

Ta,Inmasl YOnetmelio1 2009 Baskisl" ve "UAEA Gじ venllk Gerekle百  SSR‐6 (TS― R-1)

RapOru‖nun dikkate a1lnacaol, radyoaktr madde i9eren ta,Ima kazalanna ili§ kin acil durum

mudahalenin planianmasi ve hazirlanmasi 19in; 
‖UAEA Guvenllk Kllavuzu TS‐ G-1.2

(ST-3)"un, 
‖Radyoaktr Maddele‖ nln Guven‖  丁a,lnmasi YOnetmellklen 19in ttavsiye

Materyallen,UAEA"Gttvenlik Kllavuzu TS― G-11(ST-2)unin rehber ahnacaё l,bell「ulen UAEA

mevzuatina e§ deoer Rus mevzuatinin ise, 
‖NP-053-04 Radyoak慧 f Maddele‖ n ttaOinmasi

Esnaslnda Uygulanacak Guvenllk Kura‖ ar!::ve"RB-039-07 Radyoaktif A/1addelerin Ta,inmasl

Esnaslnda Gじ venlloin Saglanmasl Kllavuzu"olduou,anilan mevzuat ve belgeler uyarlnca,

ku‖ anilrl11§  nukleer yaklt ‖e radyoaktif atlklarln, uluslararasi sё zle§ meler ve ‖g‖ l kanunlara

uygunluk saglanarak gじ venl1 0ekilde ta,inacagl, dloer yandan, ku‖ anllrnlo radyOaktlf atlklari

tamamen bertaraf edeb‖ ecek bir teknoloj!nin dunyada henじ z mevcut  olrnad191; prolede

kullanllacak olan sooutma suyu ha‖ arl,acil durum sogutma ve bo,altma sistemlen,slstem

i§ leyl§ §emasI,yardlmcl sooUtma suyu sistemle百 nin cED raporunda a91klandlol Ve karbon ve

‖百tyum sal:nimlari hakkinda bilgller ve百 ldioii CED rapOrunda, NGSinin normal illetlmden

kaynaklanan halk dozlarlnln mesafeye baoll heSaplarinln yer aldlol ve SOnu91arln mevzuatta

gёsterilen iirnitlerin altlnda kaldlol,  dOZlarla kanser araslndaki l‖ ,kinin a91klandigi, santralin

i§ letirlli lle ‖g‖ i olarak radyasyonun genel saghk etk‖ erinin tanltildiol, en bじ yじ k kaza sonras;

halkln alab‖ ecegi tum vocut dozlarlna ve tiroit dozlarina llllkin b‖ gilere yer verildiol, nじ kleer

kaza sonrasl allnacak dozlarln, reaktOr kaza senaryosu, kaza sonrasi ac‖  durum koruyucu

ёnlemlerin uygulanmasl vb  faktOrlere bagll olarak 9ok bじ yじ k oranda degi§ eb‖ diOi, kaza

sonrasi radyoloilk kriterlerin gene‖ ikle dozlarin ttzerinde oldugu ve   hastallk risklerinin

mevzuatlar ile duzenlenmediol,kaZalar slraslnda ve sonrasinda Turklye'yi etk‖ eyen radyolojik

ki「lenme unsurlarlnln ha‖ hazlrda baseline ё19un∩ lerlnin dahlllnde olduou, hesaplamalarda

ku‖ anllan yOnternlerin uluslararasl kr† terlere, ku‖ anllan glrdi parametrelerine,saha ёze‖ lklerine

tlygun olduounun gё ruldoOし ,raporda, base‖ ne izleme 9a11。 malarina da yer verildigi,sutte ve

besinlerde hangi izotoplarln ana‖ z edildiginin be‖ rtildiol, baSe‖ ne izlemenin,  santral l。 letime

allnmadan ёnce yapllan izleme olduou, bu dё nemde alinan Orneklerin base‖ ne 9all,masi 191n

yete‖ i bulundugu, NGSinin i§ letme donemi cevresel izleme programinin NGS i,letmeye

geOmeden Once hazl‖anacagi ve i。 letme dё nem† nde uygulanacagl, ulusal mevzuatimlz

uyarlnca radyasyondan korunma, 9evresel lzleme ve acil durum planlarinin hem cED

surecinde  hem  de  TAEK:in  lisanslama  a,amalarinda  degenendi‖ leceёi  Ve  bu
dege‖ endirmelenn Olumsuz olmasl durumunda santralin i。 letmeye allnmaslna izin
verilrYleyeceol, raporda 30 km.:lik alan i9in nufus ongOrulerinin yer aldlol ve aCil eylem

Onlemlettnin uygulanacaoinin ifade edildioi,ayrlca glda maddesi kisltlama mesafesi olarak 80

km tespit edildiol,acil durum mesafelett ve alinacak Onlemler bakimlndan rapttrun yete‖
|

bulundugu: NGS tesisinden 91kan ernisyonlardan bOlgedeki tarlmsal alanlar uzerlndeki

etkilerinin tespit edilebilmesi igin 6ncelikle iesis gevresinde sUrekli izl erlnln

yattmtt g∝ ett maya gkmatt muttemd d電

『鳳
hぷ

鍬写:I踏∫raporunda yer verlldi口 i】 Santra‖ erin etrafinda y(

hayvancrlrla ve turizme dogrudan veya dolaylr higbir gekilde etkisinin o
doQru olmadrQr, onemli olan hususun bu etkirerin NGS kapsamrn\[-EXt

ED

nlgfire,
lettiin

ず

en

難
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tedbirlerle kabul edilebilir diizeylere indirilip indlrilememesl olduou, proje alanl Qevresinde yer

alan tanm alanlanntn, turizm tesislerinin, hayvancrlrk ve su uriinleri tesislerinin raporda

irdelendioi, emisyon ve attk azaltlmtna yonelik allnan ttim gevresel tedbirlerin, proienin yore

tarrmrna, su uriinlerine, hayvancrll$a, turizme olumsuz etkisininin azalmasl sonucunu

doquracaOt, tum bu onlemlerle, tesisin Eevresindeki soz konusu alanlara ve turizme etkisinin

bilimsel esaslara gore kabul edilebilir dijzeylerde kalaca$rnrn anlagrldrgr; Akkuyu NGS

soOutma suyununun Akkuyu Koyu'ndan (Akdeniz) altnaca!t ve bu suyun her blri 1900 metre

uzunlugundaki dort adet boru hattr ile yakla$rk 63 m. derinlikten denize degarj edilecegi, deniz

desarj sisteminin dizaynrnrn Su Kirliligi Kontrolir Yonetmelili (SKKY) Tablo 23'te belirtilen

kriterler baz alrnarak yaprlacaol, anrtan mevzuat uyannca, deniz ortamrnrn seyreltme kapasitesi
ne olursa olsun, denize de$arj edilecek sulann srcaklrornrn 35 'C'yi agamayaca!r ve srcak su

degarjlan difUzdr0n fiziksel olarak sagladrQr birinci seyrelme (S'1) sonucunda kangtrQr deniz
suyu srcaklrQrnr Haziran-Eyliil aylarrnr kapsayan yaz doneminde 1"C'den, di$er aylarda da ise
2 'C'den fazla arttramayacaQ r, ancak, deniz suyu srcaklr$rnrn 28"C'nin 0zerrnde oldulu
durumlarda, sooutma amaQlr olarak kullanrlan deniz suyunun degarj srcaklrglna herhangi bir
srnlrlama getirilmeksizin ahcr ortam srcaklr0rnr 3 'C'den fazla artrrmayacak gekilde degarjrna
izin verildigi, ancak, Haziran-Eylul aylan arasrnda 30'C trzerine grkan su stcaklt0tntn degarj
noktasrnda 7-10'C srcaklrk artrgr ile SKKY'de belirtilen 35'C su slcaklr0r limitini agacaornrn
goruldugti, raporda, sogutma suyu nedeniyle olugacak atrk rsrnrn su ekosistemindeki etkilerinin
tahmini, galrgmakta olan diger elektrik enerjisi tesislerinin sogutma su sistemleri ile
benzegtirilerek verildi$i, ancak, orneklerin Doou Akdeniz gibi yuksek bir ortalama srcaklrga
sahip denizlerden degil, Baltlk Denizi gibi soguk denizlerden olduou, NGS Akdeniz'den dort
gUE Unitesi igin yaklagrk 1.080.000 m3/saat su alrnacaQr, bu kadar bityuk bir debiye sahip deniz
suyunda bulunacak balrk, kabuklu vs. iqin, su girigi, hidrolik koruma yaprlarr ve tasanmlarr,
biyolojik biiyirmeye kargr koruma sistemlerinin hazrrhk agamasrnda olduQu ve teknik tasanm
agamastnda nihai olarak kabul edileceginin belirtildigi, raporda bu konularrn agrklanmamasrnrn
eksiklik olarak deoerlendirildi0i, sooutma suyu sisteminin girig, su altnan yapt, derinligi,
tzgaralar, baltk koruyucular, kimyasal madde dozlamasr, diffuzorler ile birlikle detaylt gekilde
NGS tesisinin igletmeye altnmast sUrecinde prolelendirilmesinin uygun olacagr, radyolojik
olmayan su kalitesi parametrelerinin ''Yuzeysel Su Kaliiesi Yonetimi Yonetmelioi" ve "YUzeysel
Sular ve Yeraltt Sulartntn izlenmesine Dair Yonetmelik" kapsamrnda klorlama sonucu olugacak
yan iirUnleri de igerecek gekilde uygun periyodlarla izlenmesinin, aynca, su srcaklr$r ve
aktnttlartn, degarj noktasr ile su ytjzeyine doQru dUzenli araltklarla anltk kontrolu yaprlarak ilgili
kurumlarla paylaSrlmasrnrn gerektioi; proje nedeniyle, kryr alanlarrndaki degigiklikler dikkate
altnarak, balrklarrn ve diler deniz canhlarrnrn yumurtlama alanlarrntn ve Bern Sozlegmesi
kapsamtnda "Ozel Korumaya Deger Alanlar" arasrnda yer alan Goksu Deltasl'nrn barrndrrdrQr
nesli tehlikede olan tur ve habitatlarrn korunmasr ve nesillerinin kurtanlmasr ile ilgili onlemler
altnmastna dikkat edilmesi, yine nesli tehlike altrnda olan turler arastnda yer alan Deniz
kaplumbagalan n rn, Akdeniz Fokunun 1. Derece Sit Alant olan Begparmak Adasr'ndaki yagam
alanlannrn ve Deniz gayrrlarrntn, BERN ve Barcelona Sozlegmeleri gibl taraf olunan
uluslararast anlagmalar geregince yagam alanlarrnrn tespitine ve habitatlafln korunarak ttjrun
sijrd u ruiebilirliginin saglanmasina onem verilmesi gerektiQi, QED raporunda da belirtildigi gibi,
Akdeniz biyoQe$itlilig inin korunmasrna dair uluslararasr anlagmalann ytikilmlqullerinin yerine
9由耐meS輛叫 endettk ttr ve k∝ uma ttndak ttneln kσ unmal崎

四
gerekii

onlemlerln alrnmasrnrn tavsiye edildiQi. faaliyetin ingaat ve Bern
Sё zle§ mesi Ek-2 ve Ek-3 1istesinde bulunan fauna turieri le ‖9‖ |

ko「uma tedb rlerine ve bu sozle,medek1 6 ve 7 madde hukunlle nda
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gerekli hassasiyetin gosterilmesinin onem arz etti$i, bolgenin dnemli balrkgrlrk alanlart arastnda

oldugu ve ilde binlerce ailenin gegimini balrkgrlrkla sa$ladrgr, bu nedenle, Akdeniz'e ktylsr olan

bir trlke olarak bolgedeki balrkgrlrkydnetimikonusunda koruma tedbirlerinin altnmastntn, GFCM

ve ICCAT uyeliginin gerekliliklerine uyulmasrnrn gerekti$i, olasr bir kaza riski durumunda

projenin gevresel agrdan olugturabilece$i olumsuz etkilerinin genel gerEevesinin QED

raporunda agrklandr$r , kaza analizlerinin yaprlaca$rnrn ve sonuglartntn OGAR'da

sunulacagrnrn belirtildigi, proje kapsamrnda, NGS enerji Uretim bolgesi ile proje sahastnda ve

enerji uretim sahasrnrn drgrnda, Sa$lrk Koruma Bandr igerisinde ve izleme bdlgesinde galtqan

otomatik gevresel radyasyon izleme sistemlerinin yer aldr$r, ancak 800 m. yarrqaplt Sa$ltk

Koruma Bandr drgrnda ve izleme bdlgesinde faal olan sistemlerin, radyoaktif iyot algtlama slnlr

degerlerinin belirli olmadrgr, QED raporunda, iyot algrlama stntr de$erlerine ait teknik bir bilgi

sunulmadr$r, raporda, tasarrma esas kaza durumlarrnrn galtganlartn normal igletme iEin

belirlenmig srnrrlarrn uzerinde doz almasrna yol agmayacaQrnrn ve reaktorun 6mru boyunca

gerEeklegmesi beklenmeyen tasarrma esas kaza durumlarrnda saha drgrnda herhangi bir acil

durum dnlemi alrnmasrna gerek duyulmadrgrnrn ifade edildigi, ancak bunun bilimsel verilerle
desteklenmedi$i, NGS'de kazalarrn meydana gelmesi durumunda, insanlar ve gevre agrsrndan
radyasyon riski gUvenlik standartlannrn uygulanmasrnrn, Acil Durum Planlama Bdlgelerinin ve
Radyasyon izleme Alanrnrn kurulmasr yoluyla degerlendirildigi ve kontrol edildigi, QED
raporunda, NGS tesisini merkez alan 30 km. yarrgaplr bdlgede yUzey suyu analizlerinin
yaptldt$t, Acil Koruyucu Eylem Planlama Bolgesinin (R=5,4 km) segildigi, ancak, NGS
merkezli 5 km. yarrqaprnda bdlgedeki NOx, SO2, PM10 kirleticilerin olEUIdUgu, mevcut
bolgenin gevresel radyoaktivite 6lgumlerinde, karada yUrUtulen radyolojik gevresel izleme
qaltgmalarr Akkuyu NGS sahast etrafrnda TAEK tarafrndan 16 km. yangap iginde yaprlmrg ise
de, proje girketi adtna yUklenici firma tarafrndan, hava, su, yeraltr suyu, toprak, bitki, grda
urunleri, tartmsal urUnler orneklemesi, kimyasal ve radyolojik analizinin, drneklerin gogu igin
analiz stkltQr mevsimsel olmak Uzere, izleme yangaptntn denizde 22 km. ve karada 10 km.
arastnda olmak uzere gergeklegtirildi$i, gevresel izlemenin nigin'10 km. yangapta yaprldrgrnrn
gerekgelendirilmesinin ve deQerlendirilmeyen bu turden eksik hususlarrn OCRR'Oa
giderilmesinin uygun olacaQl, aynca, bdlgenin acil durum planlama alanlarrna iligkin nihai
spesifik veriler tamamlandtktan sonra, ingaat lisansr bagvurusu agamasrnda Ocnn ile birlikte
onay iEin TAEK'e gdnderilecek olmastnrn uygun olacagrnrn deQerlendirildigi; QED raporunda,
proje galtgmalart strastnda olugabilecek sera gazlarr miktarlarrnrn ayrrntrlr bigimde verilmediQi,
sadece, santralin ddrt unitesinin galrgmasr durumunda bir yrlda Uretilen elektrik kargrlr$rnda
konvansiyonel fosil yakrtlr santrallere gore 17.000 kton sera gazrnrn tasarruf edilece$inin
belidildi$i, bu miktarrn Ulkenin 2010 yrlrnda elektrik uretiminden urettigi sera gazr toplamrnrn
%'18'ine tekabul ettigi, nUkleer gug santrallerinde uranyum madenciliginden, santralin
sdkulmesine kadar olan butun safhalan igeren "life cycle analysis" degerlendirmelerinin, diQer
enerji uretim turlerine g6re daha az sera gazr Uretimine imkan veren bir teknoloji oldu$unu
gosterdi$i, raporda, sera gazt Uretimine iligkin alrnacak tedbirler konusunda detaylr aqtklama
yaptlmamtg ise de bu hususun, nukleer enerjinin diger enerji uretimi yontemlerine g6re bilinen
avantajt dolayrsrile herhangi bir eksiklik veya riskolugturmadrgr, bu konudaki gevresel etkilerin
altnmast taahhut edilen onlemlerle, bilimsel esaslara g6re kabul edilebilir duzeylerde olacagr:
QED raporunda sa$lrk koruma bandr ile yaprlan gegiili hesaplamalar, dof."l?ltmrnleri ve
ongorutlerle sa$lrk koi'uma batrdrnrn 830 metre yarrgaplr brr alan olarak.oetirtenorfr'jricar nur
mesafenin belirlenmesinde, hesaplamalarrn ve doz tahminlerinin ny'C ,zmant,x 

"kihlr,tarafrndan yaprtdrgrnrn, uzmanrrk aranrarr arasrnda sagrrk birirr{d ait ril..,roi&n,n
anragrramadrgr diger yandan bu mesafenin nihai boyutunun \tm_$r,

畿
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degerlendirildikten sonra be‖ rleneceoinin ifade ed‖ diol, Saollk kOruma bandi 10in keSinle,rlli§

bir deoe‖ endirme yapllmamasl bir eksiklik olu§ turuyttr ise de, Rus YOnetmellol NP-032-01,

BOlum 3 3.l uyarlnca Sagllk Koruma Bandlnin slni‖ arlnln tasarim dokumantasyonunda

gerek9elendir‖ eceoinin ongё rulduOI, sOnu9 olarak; cED raporunda yukarida ёzetine yer

verildioiし Zere bazl ekslkllkler tesplt ed‖ rrli,ise de, bu ekslkllklerin raporu sakatlamayacagi ve

prttlenin uygulanmaslna engel te,k‖ etrnedigi, soz konusu  raporda, dava konusu prolenin

9evreye olabilecek olumsuz etk‖ erinin kapsarnli bir §ekilde incelendigi, 9evreye olab‖ ecek

olumsuz etkile‖ n gidenlmesl i9in gerekli ve yete‖ i Onlemle‖ n allndio!Ve raporun, alinmasi

ongOrulen Onlernlerle birllkte ilgili rYlevzuata ve bilimsel esaslara gё re kabul edilebilir dじ zeylerde

OlduOu,9orusune yer verllrYli,tlr

Anilan b‖ irki§ i raporu taraflara teblig edilmi,,taraflarca b‖ irki§i rapOruna yap!lan itirazlar

bilirkiOi raporunu kusurlandlracak nitelikte gё rulrnernistir.

Bu durumdal cED raporunda,ger9ekle,‖ 百lmesi planlanan praenin,9evreye olabllecek

olumsuz etkilerlnin belirlenmesi, olumsuz yondeki etkilerinin Onlenmesi ve 9evreye zarar

verrlleyecek ё19ode en aza indirilrnesi 19in i19‖ i meVZuatlle b‖ lrnsel esaslar uyar:nca gereken

tedbirlere yer verildloi ve sё Z kOnusu raporda belirlenen eksikllklerln 9evrenin korunmasl

yёnunden Olumsuz etk‖ erinin olrllayacaol husuSlarinln, yukarlda ёzetine yer verilen bllirki§ i

raporu ile ortaya konulrnasl kar,lslnda, 卜Лersin lli,Gulnar l19esi,Boyokeceli Beldesinde yaplrlll
planlanan ‖Akkuyu Nじ kleer G09 Santra‖ (Nじ kleer Gじ , Santran, Radyoaktr Atlk DepOlama
Tesisi, Rlhtlm, Deniz Dolgu Alanl ve Ya,am Merkezi)‖  prOiesi hakkinda ceVre ve sehirCilik
Bakanllo!ceVresel Etki Degedendirmesl izin ve Denelm Genel Mじ du‖じOunce tesis edllen
01/12ノ 2014 gunlu,3688 say!ll"9ED Olumlu‖ kararlnda hukuka ayki「 ||lk gё「じlmemlllr、

A91klanan nedenlerle; uyu,mazl:oln nltengi ve davan:n durumuna gore, olayda 2577

saylll ldari Yargilama Usulし Kanununun 27 rYladdesinde sayllan ko§ u‖ arin ger9ekle,meml。
OlduOu gOruldugunden yし rutmenin durdurulmas:isteminin reddine,2577 sayl:l idari Yargilama

Usul餞 Kanununun 20/A… (e)maddesi uyarinca Dani§ tay idari Dava Daireleri Kuruluna
itiraz yolunun kapall o:duounun duyurulrnasina, 18/04/201 7 tarihinde oybirllolyle karar

verildi

Ba,kan
Levent

AR丁∪K

Uye
Ahmet
ARSLAN

Uye
Mehmet Ali

CERAN

Uye
Osman
TURAL

Uye
Nedret

ENGIN

k84Q/LO―



T.C.
DANlsTAY

14.Daire Ba,kanilg:

AdI SoyadI : DaVacI TURK MUHENDiS VE MIMAR oDALARI
BiBLiGi VekitiAv. NUFTTEN eAGLAR yAKrg

Selanik Caddesi No:1 9/1 Krzrlay eankaya./ Ankara

Ornek No:25

2014/11695 Dan:§
lay i:k

22~Uこ~デ‐
オ
‐
ピ

Ⅲ

６

ｍ
Ⅲ
Ⅲ
田
ロ

１１１
‐１‐

７
Ⅷ‖

三1 1350霊『
 |

1__二 _■■J■ __J

/ア lθ 。

BU ZARFTA‖k Derece(Yd Karari)‐ 18/04/2017 VARD

i{trarl3n xat!evrnr:

"STr\NDART ABoNE TcIflMLIKNo ltrzip 4060'a -qd,cler-ip abone olabilirsiniz. Abonelikler hakkrnda cleraylr bil-ri igin
htto://wr.r,w.srrs. uvaD. cov.tr sites in i zivaret ed iniz.

TAAHHUTLU


