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VEKİLİ : AV. ZÜHAL SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
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VEKİLLERİ : AV. MEHMET GÜN,   AV. AHMET NİYAZİ ÜLKÜ

  Esentepe Mah Kore Şehitleri Cad No 17 Zincirlikuyu 34394 
Şişli/İSTANBUL

 
DAVANIN ÖZETİ : Davacılar tarafından, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar 
Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi 
ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Olumlu kararının; dava konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı, 
kamu yararına uygun olmadığı, projenin hava, su ve toprak kirliliğine neden olacağı, projenin 
balıkçılık sektörüne olan etkilerinin değerlendirilmediği, balıkçılık sektörünün projeden olumsuz 
olarak etkileneceği, projenin 1. derece doğal sit alanı olan ve caretta carettaların yuvalama alanı 
olan bölgeye bitişik olduğu, yer seçiminin doğru olmadığı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu 
ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin ÇED İnceleme ve Değerlendirme 
Komisyonu üyesi ilgili kurum ve kuruluşlarca kabul görmüş rapor ve bu kurumların olumlu 
görüşlerine istinaden tesis edildiği, halkın katılım toplantısı yapılarak görüş ve önerilerinin 
alındığı, tesisin bulunduğu bölgenin 27.03.2020 tarih ve 2318 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 
Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği, bu doğrultuda gerekli plan değişikliği tekliflerinin 
hazırlandığı, projenin deniz kaplumbağaları ve Akdeniz Foklarına, deniz ve kıyı ekolojisine 
etkilerine ilişkin değerlendirmelerin ÇED raporunda mevcut olduğu, projeye konu alanda 
herhangi bir kültür, turizm, Koruma ve Gelişim Bölgesinin mevcut olmadığı, parselin bir 
kısmından geçen raylı sistem triaj alanı projesinin çakışmasını önlemek amacıyla ÇED 
sahasında daraltılmaya gidildiği ÇED raporunda belirtildiği, projenin çevreye olası etkilerinin 
detaylı olarak incelendiği, kümülatif etki değerlendirmesinin yapıldığı, gerekli kurum 
görüşlerinin alındığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı açısında gerekli sağlık koruma bandı 
mesafesi bırakılacağı, dava konusu işlemin tüm yönleriyle hukuka ve mevzuata uygun olduğı 
ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

MÜDAHİL TMMOB ZİRAAT 
MÜHENDİSLERİ ODASI
BEYANLARININ ÖZETİ (Davacı) : Gerçekleştirilmesi planlanan TEKFEN Polipropilen 
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Üretim Tesisi; tarım potansiyeli yüksek, tarımsal polikültürün yoğun olduğu, tarımsal istihdamın 
yüksek olduğu ve aynı zamanda turizme hizmet eden bir bölgede kurulacak olması hasebiyle 
hem tarım hem turizm hem çevre hem de insan faktörleri açısından son derece riskli bir durum 
arz etmekte olduğu, bölgede kurulması düşünülen Polipropilen Üretim Tesisi’nin ÇED raporuna 
göre, bu tesisin yılda toplam 9 milyon metreküp su kullanacağı belirtildiği ancak kullanılacak bu 
suyun kaynağının belirtilmediği, bu sebeple, ÇED raporunda belirtilen su miktarının temininde 
yer altı kaynaklarının kullanılması durumunda bölgede kuraklığın baş göstermesinin kaçınılmaz 
olduğu, tesiste kullanılacak suyun Akdeniz’e deşarj edileceği, tesisten denize geri verilecek olan 
suyun, deniz ekosistemine dolayısıyla da insan sağlığına olumsuz yansımalara sebep olacağı 
beyan edilmektedir.

MÜDAHİL CFS  PETROKİMYA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BEYANLARININ ÖZETİ (Davalı) : Dava konusu ÇED olumlu kararının dayanağı olan 
Nihai ÇED Raporunun gerekli mevzuat ve yasalara uygun olarak hazırlandığı, planlanan tesisin 
ülkemizin dışa bağımlı olduğu polipropilen ihtiyacını yerel üretimle sağlayarak katma değer 
kazandıracağı, bunun da ülke döviz açığının azaltılmasında büyük önem taşıdığı, projenin inşaat 
aşamasında 3000, faaliyet aşamasında ise 400 kişinin istihdam edilmesinin bölge halkına gelir 
yaratacağı, davacı yanın iddialarının ÇED raporu içeriğinde karşılandığı, projenin çevre 
üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesine yönelik gerekli tüm önlemlerin alındığı, dava 
konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği beyan 
edilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce, 08/04/2021 tarihinde yapılan duruşmaya 
davacılar vekili Av.Semra Kabasakal, davacı dernek başkanı Sabahat Aslan, davacı Baro 
başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, davalı idare vekili Av. Cansu Küçükavşar Hasbay, davalı idare 
yanında müdahil şirket vekili Av. Ahmet Niyazi Ülkü'nün geldiği, davacılar yanında müdahil 
Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası'nı temsilen gelen olmadığı görülüp taraflara söz hakkı 
verilerek duruşma sonlandırıldıktan sonra, dava dosyası yeniden incelenerek işin gereği 
görüşüldü:

Dava, davacılar tarafından Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesinde 
gerçekleştirilmesi planlanan TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili 
olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu 
kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava, Mersin Barosu Başkanlığı yönünden incelendiğinde;
2577 sayılı Kanun'un 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, idari işlemler hakkında; 

yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı 
iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar, "iptal davaları" olarak 
tanımlanmıştır. İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en önemli denetim araçlarından 
olmakla birlikte, her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde 
istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için, 
dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi 
bulunmasını öngören yasa koyucu, iptal davaları için "menfaat ihlali"ni, subjektif ehliyet koşulu 
olarak getirmiştir.

İptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında, 
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idare hukuku alanında tek yanlı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis 
edilen işlemlerin, ancak bu idari işlemle doğrudan meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi 
kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü zorunludur. Aksi halde, 
her idari işlemle dolaylı da olsa bir menfaat ilgisi kurulmak suretiyle dava açılmasını kabul 
etmek, dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat 
ilişkisi bulunması şartının ihlali sonucunu doğurur.

Davacı Mersin Barosu, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.
Anayasanın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını düzenleyen 135. 

maddesinde; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının; belli bir mesleğe mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını 
korumak maksadı ile kurulan kamu tüzelkişilikleri olduğu ve kuruluş amaçları dışında faaliyette 
bulunamayacakları düzenlenmiştir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel nitelikteki düzenleyici 
işlemlere karşı, kural olarak, sadece kuruluş kanunlarında gösterilen amaçları doğrultusunda 
dava açma ehliyeti bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Kanun ile değişik 76. 
maddesinin birinci fıkrasında, Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının 
birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, 
ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, 
çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olarak tanımlanmış; yine aynı Kanun'un Baro Yönetim Kurulunun görevlerinin sayıldığı 95. 
maddesinin 2 fıkrasının 21. bendinde de, yönetim kurulunun, hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olduğu 
belirtilmiş, bununla birlikte, Anayasanın 135. maddesine paralel biçimde anılan Kanun'un 76. 
maddesinin ikinci fıkrasında "Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar." 
kuralına, 111. maddesinin birinci fıkrasında da "Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amaçları 
dışında faaliyette bulunamaz." kuralına yer verilmiştir. 

Yukarıda verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu 
Cumhurbaşkanı kararının avukatlık mesleği ile ilgili herhangi bir düzenleme getirmediği, 1136 
sayılı Kanun'un 76. ve 95. maddelerinde barolara verilen "hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevinin ise barolara 
avukatlık mesleği ile ilgili olmayan konularda tek başına dava açma imkanı vermediği dikkate 
alındığında, davacı Mersin Barosunun dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Olumlu kararına karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Dava, diğer davacı yönünden incelendiğinde;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 17. maddesinde, herkesin, yaşama, maddi ve manevi 

varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde ise; herkesin, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanununun 2.maddesinde; çevresel etki değerlendirmesi, 
gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin 
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde 
en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek 
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek 
çalışmalar olarak tanımlanmış, 10.maddesinde; "Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri 
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sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı 
alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için 
yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez." kuralına yer verilmiştir.

25.11.2014 günlü ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 
dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 
4.maddesinde, Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin 
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları olarak, çevresel etki 
değerlendirmesi olumlu kararı ise, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam 
Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate 
alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat 
ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine 
gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı olarak tanımlanmış; 
6.maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek 
ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için; Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme 
Kriterlerine tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve 
projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler. (2) Kamu kurum ve 
kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin 
isteyeceği konuya ilişkin her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.(3) Bu 
Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, 
yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu 
durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez..." 
düzenlemesine; Ek III'te ise, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı" verilmiş ve 
"Bölüm I: Projenin Tanımı ve Özelikleri a) Proje konusu yatırımın tanımı, özellikleri, ömrü, 
hizmet maksatları, önem ve gerekliliği b) Projenin yer ve teknoloji alternatifleri, proje için 
seçilen yerin koordinatları Bölüm II: Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel 
Özellikleri Proje alanının ve önerilen proje nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan çevrenin; 
nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, 
atmosferik koşullar, iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, kültür varlığı ve sit özellikleri, peyzaj 
özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi de 
dikkate alınarak) benzeri özellikleri Bölüm III: Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında 
Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler Projenin; a) Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların 
belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı ortamla etkileşimi, kümülatif etkilerin belirlenmesi, b) 
Sera gazı emisyon miktarının belirlenmesi ve emisyonların azaltılması için alınacak önlemler, c) 
Projenin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler, ç) İzleme 
Planı (inşaat dönemi)" şeklindeki düzenlemelere yer verilmiştir.  

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; ÇED Olumlu kararı verilmesi süreci, nihai 
ÇED raporu hazırlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin  proje alanına, 
projenin etkileme alanına ve çevreye olası etkileri ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, 
alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir 
düzeylerde olup olmadığının araştırıldığı, proje kapsamında çevreye verilecek olumsuz 
etkilerin asgari seviyede tutulabilmesi amacıyla alınacak tedbirlere, proje kapsamında 
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yapılacak çalışmalara  uyulacak  kurallara  ve  alınacak  tedbirlere  ilişkin  taahhütlerin 
verildiği, projenin etkilerine dair analiz ve hesaplamaların yer aldığı süreci ifade 
etmektedir. Nihai ÇED raporu değerlendirilerek yeterli olduğunun tespit edilmesi halinde ÇED 
olumlu kararı verilmekte ve bu kararın akabinde yatırımcı tarafından meri mevzuat 
doğrultusunda gerekli olan izin, onay ve uygun görüş gibi izinler alındıktan sonra proje inşaatına 
başlanılmaktadır. Dolayısıyla ÇED süreci, projeye başlanılmadan önce projenin çevreye tüm 
etkilerinin detaylı olarak araştırıldığı ve yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirlerin 
uygunluğunun değerlendirildiği süreçtir. 

 Yönetmelik kapsamında yer alan bir faaliyet nedeniyle hazırlanacak ÇED raporunda 
özel format uyarınca, projenin gerçekleştirileceği yer ile alternatif alanlar belirlenerek projenin 
hizmet amacı, önem ve gerekliliği kapsamında yerin ve etki alanının çevresel özellikleri, 
çevresel etkiler ve alınacak önlemlerin tartışılması, faaliyet yerinin belirlenmesinde ise, 
faaliyetin büyüklüğü, amacı, ulaşım, iklim, toprağın ve çevrenin özellikleri, olası etkiler ve 
etkilerin azami giderilme olanakları gibi unsurların etkili olması, bu bağlamda, sürdürülebilir 
kalkınma ve sürdürülebilir çevre dengesinin sağlanması yolunda belirtilen nitelikteki bir 
faaliyete en uygun yerin seçilmesi esastır.

Diğer taraftan, dava konusu ÇED Olumlu kararının yargısal denetiminde, 
dayanağı nihai ÇED raporunun değerlendirilmesi suretiyle projenin çevre üzerindeki olası 
olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre 
kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığının araştırılması suretiyle ÇED Olumlu 
kararının hukuka uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesinde 
Tekfen Holding bünyesinde yer alan Toros Tarım Sanayi A.Ş.'ye ait olan CFS Petrokimya 
Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi 
Yatırım Projesi ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki 
Değerlendermesi (ÇED) Olumlu kararının verilmesi üzerine, anılan kararın iptali istemiyle 
görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, Mahkememiz kararı 
uyarınca mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup, dava konusu 
faaliyetin etki alanı içerisinde hazırlık, inşaat ve işletme süresinde ya da işletme sonrasında 
çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak kısa ve uzun dönemde, geçici ve kalıcı, olumlu 
yada olumsuz yönde ortaya çıkması muhtemel değişiklikler gözetilerek ve Çevresel Etki 
Değerlendirilmesi Raporunda sayılan hususlarda değerlendirme sırasında göz önünde alınarak 
faaliyetin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadığı veya 
alınacak tedbirler sonucunda olumsuz etkilerin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul 
edilebilir düzeylerde olup olmadığı, söz konusu ÇED olumlu kararının çevre mevzuatı uyarınca 
getirilen kriterlere uygun olup olmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla 
13/11/2020 tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında, Kimya Mühendisi Prof. 
Dr. EMEL YILDIZ, Ziraat Mühendisi Prof. Dr. ERHAN AKÇA, Çevre Mühendisi 
Dr.Öğr.Üyesi HASAN KOÇYİĞİT, Jeoloji Mühendisi Dr.Öğr.Üyesi ERKAN YILMAZER, 
Hidrobiyolog, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Su Ürünleri Öğr.Gör. MAHMUT ERGENE, Şehir 
Plancısı Öğr.Gör. SERVET KARACA'dan oluşan bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 
28/12/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ''  ?  Nihai ÇED Raporunda, projenin amacı ve 
genel özellikleri hakkında teknik olmayan özet kapsamında yer verilen bilgiler incelendiğinde, 
petrokimyasallar arasında önemli olefinlerden birinin propilen olduğu, olefinlerin plastik üretiminde 
kullanılan en temel madde olduğu, plastik üretimi için gerekli olan olefinlerin, metan, etan, propan, 
bütan gibi gazların parçalanmasıyla veya rafinerilerden elde edilen naftanın parçalanmasıyla elde 
edildiği,  propilen talebinin çoğunlukla bir termoplastik türü olan polipropilen sektörü tarafından 
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kontrol edildiği, ülkemizin polipropilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında büyük oranda 
dış ticaret açığı verdiği,  tesiste yıllık olarak 500.000 ton üretilecek polipropileni hammadde olarak 
kullanarak üretim yapılacağı, Proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat ve montaj aşamasında yaklaşık 
3.000 kişinin işletme döneminde ise yaklaşık 400 kişinin çalışması planlanmakta olduğu, Planlanan 
faaliyete ilişkin olarak; 26.11.2018 tarih ve 385 karar sayısı ile proje bazlı devlet yardımı verilmesine 
ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bulunduğu, iş bu proje kapsamında koordinatları verilen ÇED Sahasının 
Mersin Toros Özel Endüstri Bölgesi ilan edilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda 
bulunulduğu ve sürecin devam ettiği(28.03.2020 tarih ve 31082 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu alan Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir)., ÇED sahasının 
tamamının kara tarafında yer almakta olup, deniz tarafında planlanan yapı bulunmadığı, Tesisin ana 
hammaddesinin sıvı olarak yurt dışından temin edilecek propan gazı olduğu, Tesiste sıvı propanı işleyen 
PDH ünitesinden çıkacak propilenin ara ürün olarak depolanacağı ve polipropilen ünitesine 
gönderileceği, tesisin Propan Dehidrojenasyon Ünitesi, Polipropilen Üretim Ünitesi ve Kombine Güç 
Üretim Merkezi olmak üzere 3 ayrı ana üniteden oluşmakta olduğu, tesis için toplam 9.000.000m3/yıl su 
ihtiyacı söz konusu olabileceği, ÇED Olumlu belgesi alındıktan sonra, su tahsisi aşamasında söz konusu 
proje işletmeye alınmadan önce Hidrolojik Etüt Raporu, Ek-4 Su Talep Formu ve Su Hakları Raporu DSİ 
6. Bölge Müdürlüğüne sunulacağı ve gerekli izinlerin alınması koşulu ile Deliçay Deresinden akış 
bulunan aylarda su kullanılacağı, gerekli olan suyun akış bulunan aylarda biriktirilerek (gölet v.b.) 
kullanımı ön görülmekle birlikte akışın olmadığı aylarda ise yeraltı suyundan takviye yapılması 
öngörülmekte olduğu, Yeraltı sularının korunması amacıyla, bölgede açılacak 3 adet gözlem kuyusundan 
alınan referans numuneler yardımıyla yeraltı suyu kalitelerinin periyodik olarak izleneceği, yeraltı su 
seviyeleri 3 ayda bir ölçüleceği, ilgili mevzuata, uyulacak, kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izin ve 
belgeler temin edileceği  bilgilerine yer verilmiş olduğu,

?  Dava konusu projenin gerçekleştirileceği alanın çevresel özelliklerinin neler 
olduğuna ilişkin olarak; dava konusu tesisin büyük bir bölümünün, Mersin İli Akdeniz İlçesi 
Karaduvar Mahallesi 11129 Ada, 1 Parselde yer almakta olduğu, ilgili taşınmazın, Mersin-Tarsus- 
Adana arasında hizmet veren D400 karayolunun güneyinde ve yine bu yola güneyde paralel olan 132 
Caddesine bağlantılı konumda olduğu, parselin kuzey bölümünde D400 yolu, güney bölümünde Akdeniz, 
Doğu bölümünde tarım alanları, yerleşim yerleri, batı tarafında ise Mersin Serbest Bölgesi yerleşimi yer 
almakta olduğu, dava konusu parselin içinde herhangi bir arkeolojik eser ve sit alanı bulunmadığı, dava 
konusu sahanın, jeolojik olarak Kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşmakta olduğu, yatırım projesi alanı 
içerisinde yükseklikleri yaklaşık 5 ile 10 metre arasında değişen yapay 3 adet dolgu sahası dışında 
sahanın genelde düz bir topografyaya sahip olduğu, keşif sırasında yapılan genel gözlemlere göre 
üzerinde ağaçlandırma çalışmaları bulunan bu dolgu sahalarının kumlu-killi birimlerden oluştuğu 
benzer şekilde alüvyon olarak tanımlanan birimler de kil içerikleri yüksek kumlu birimler olduğu, bu 
özelliklere göre proje sahasında jeolojik-jeomorfolojik olarak olumsuz bir durum gözükmediği,

?  Projenin öngördüğü üretim yöntemi ve tekniğinin neler olduğuna ilişkin olarak; 
Nihai ÇED Raporunda polipropilen tesisin tümüne ait proses akış şeması ve açıklamaları 
incelendiğinde, önerilen teknolojinin güncel olduğunun görüldüğü, tesisin bir petrokimya tesisinde 
olması gereken enerji üretim, faaliyet destek birimlerinin ayrıntılı olarak planlandığı, bu nedenle de 
kurulacak olan tesise ait planlamalarda kimya ve çevre açısından yeterli planlamaların yapıldığının 
görülmekte olduğu, projede sıvı propanın, -42°C’lik özel koşullarda, büyük kapasiteli gemiler ile deniz 
yolu ile tesise getirileceği, propan depolama tanklarında sıvı olarak muhafaza edileceğinin belirtilmiş 
olduğu, PDH’sinde sabit yataklı krom/alümina katalizörünün kullanılacağı, PDH ünitesinde yan ürün 
olarak açığa çıkan hidrojen (H2) gazının bir kısmı PP polipropilen ünitesinde proses amaçlı, kalan 
miktarının ise tesis içerisinde yakıt olarak kullanılacağı bildirilmiş olduğu, daha sonra polimerleştirme 
aşamasına geçileceği 60-80°C, 20-40 bar basınç altında, Ziegler-Natta katalizör sistemi ve diğer 
yardımcı maddelerin kullanılacağının belirtilmiş olduğu, polipropilen üretim sürecinde, projede de 
bildirildiği gibi polimer tozların kapalı sistemde uygun şekilde elleçlenmesi ile ve siklonlar sayesinde 
atmosfere toz emisyonun salınımının önüne geçilebileceği, oluşan diğer atıkların lisanslı bertaraf veya 
geri kazanım tesislerine (üretici firmaya) geri gönderileceğinin belirtilmesi uygun bulunduğu, nihai 
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atıksunun Akdeniz’e atılacağı, doğal deniz ortamına dış ortamdan gelecek herhangi bir etki çevresel 
anlamda bir değişime neden olacağı, her ne kadar arıtılmış atık da olsa içerisinde çeşitli kimyasallar 
nedeniyle deniz kirliliğine etki etmesinin olası olduğu, kullanılacak suyun kaynağının belirtilmediği, 
tesis için dışarıdan temin edilecek toplam su miktarının temininde yeraltı suyunun kullanılması 
durumunda bölgede kuraklığa sebep olacağı,

?  Projenin öngördüğü üretim yöntemi ve tekniğinin çevresel etkilerinin neler olduğu, 
üretim sırasında oluşacak atıklarının nasıl bertaraf edileceğine ilişkin olarak; Uygulanan 
yöntem ve tekniğin çevreye etkileri oluşan atıklar bazında değerlendirildiğinde üretim ve oluşan atık 
değerlendirmeleri için planlanan yöntemler bu bölüm için uygun bulunduğu, Nihai ÇED raporunda 
topraklar için oluşabilecek baca gazı ve atık suların bertarafı ve temizliğine yönelik önlemlere ayrıntılı 
biçimde verildiği, Hava kirliliği ve Hava Kalitesi konusunda modelleme sonuçları incelendiğinde seçilen 
etki alanının uygun olduğunun saptandığı,

?  Faaliyetin çevreye olabileceği etkilerin yeterince incelenip incelenmediği, (Bölgenin 
toprak yapısı, tarım, deniz ekosistemi, kaplumbağa yuvalama alanları, doğal yaşam, hava 
kalitesine etkisi vb. yönleriyle), ÇED raporunda tüm bu çevresel etkilenme biçimlerinin 
irdelenip irdelenmediğine ilişkin olarak; Tesisin yer aldığı alan arsa mahiyetinde olmakla birlikte, 
alanda taban suyunun yüksek olduğunu gösteren kamış bitkilerinin görüldüğü, tesisin doğu ve kuzeydoğu 
tarafında tarım toprakları ve bahçelerin yer almakta olduğu, ÇED Nihai raporunda topraklara yönelik 
tehditler ve önlemler yeterince tanımlandığı, bunlara ek olarak tesisin bölgede tek sanayi tesisi olmayıp 
Sıvı Gübre Üretim, Kükürt Organik Gübre, Soda Sanayii termik Santrali, Soda Sanayi Kromsan Merkez 
Fabrikası yer aldığından tüm bu tesislerin kümülatif etkisi gerekli koruma, bertaraf etme önlemleri 
alınmazsa çevre sağlığı için tehdit yaratacağı bir gerçek olduğu, Nihai ÇED Raporunda söz konusu 
önlemlerin alındığının saptandığı, ancak, tesisin yapılacağı alana ait fiziksel ve kimyasal toprak 
analizlerinin eksik olmasının topraklarda sonradan oluşabilecek tuzlanma, asitlenme ve kirlenme 
değerlerinin karşılaştırılması için olumsuzluk oluşturmakta olduğu,   

?  ÇED Raporu Sayfa 67’de yer alan "4. Boru hattı döşenecek ise boyutları, kapasitesi, 
adedi, kullanım amaçları ve boruların teknik özellikleri (katodik koruma, izolasyon vb.), 
güzergâh hakkında bilgi" başlığına yönelik değerlendirmeye ilişkin olarak; Çed Raporunun 
belirtilen kısmında‘’Tekfen Polipropilen Üretim Tesisinde propilen üretimi için gerekli olan hammadde 
sıvı propandır. Sıvı propan, bu koşulda (-42°C) taşıma yapabilecek özel ve ekonomik olması açısından 
çok büyük kapasiteli gemiler ile deniz yolu ile getirilecektir. Proje çalışmalarının tamamı kara tarafında 
gerçekleştirilecek olup, deniz tarafında herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyecektir’’ ifadesinin yer 
almakta olduğu, ancak kurulması planlanan polipropilen üretim tesisinin faaliyete geçebilmesi için 
gerekli olan hammaddenin (sıvı propanın) tesise ne şekilde getirileceğinin ÇED raporunda 
belirtilmediği, Yüksek tonajlı gemilerle getirilecek olan sıvı propanın tesise taşınması sırasında Mersin 
limanı kullanılacaksa, limandan polipropilen üretim tesisine kadar olan boru hattının hangi 
bölgelerden geçirileceği ya da denizel ortamda yapılandırılacak olan şamandıra sistemi ve boru hattının 
özellikleri hususu gerek çevre planında gerekse ÇED raporunda mevcut olmadığı, 

?  ÇED Raporu Sayfa 142’de yer alan kıyı ekosistemi hakkında değerlendirmeye ilişkin 
olarak; Çed Raporunun belirtilen kısmında "Proje çalışmalarının tamamı karasal kesimde 
gerçekleştirilecek olup, kıyı kesimlerde veya denizel kesimde herhangi bir çalışma 
gerçekleştirilmeyecektir. İnşaat çalışmaları boyunca kıyı ve denizel çevre içerisinde herhangi bir işlem 
uygulanmayacak olup hafriyat veya proses atıkları bırakılmayacaktır. Bölgede hiçbir şekilde denizde 
çalışma yapılmayacak olup, denizde bulunabilecek olan deniz kaplumbağaları ve akdeniz foklarının 
proje çalışmalarından kaynaklı olarak zarar görmesi beklenmemektedir. Proje çalışmalarının kıyı ve 
deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkisi beklenmemektedir. Mevcut durumda proje sahası ve çevresi 
iskan alanlarından oluşmaktadır. Proje sahası ve çevresindeki iskân alanlarının açılmasıyla oluşan 
antropojenik etki sebebiyle doğal vejetasyon yapısının bozulduğu gözlenmiştir. Vejetasyon ve habitat 
kayıplarının meydana geldiği ve tür çeşitliliğinin az olduğu gözlenmiştir." ifadeleri yer almakta olduğu, 
denizde çalışma yapılmayacağı, kıyı ve deniz ekosistemine olumsuz etkilemeyeceği belirtilmiş olmakla 
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beraber atıksuların denize bırakılması planlanmış olduğu, bırakılan atıksuların her ne kadar 
arıtmadan geçmiş de olsa denizel ekosisteme artı bir yük getireceği, kurulması planlanan polipropilen 
üretim tesisinin yapılandırılacağı Karaduvar sahilinin deniz kaplumbağaları üreme alanı olmadığı, 
kaplumbağaların bu alana yumurtalarını bırakmadıkları, Karaduvar sahilinin kumul yapısı anlamında 
deniz kaplumbağalarının üremesine elverişli olmadığı, ancak Karaduvara çok yakın bir bölge olan 
Kazanlı sahilinin deniz kaplumbağaları açısından çok önemli bir alan olduğu ve her yıl buraya binin 
üzerinde yuva yapılmakta olduğu. dolayısıyla bu bölgede ergin deniz kaplumbağası sayısının üreme 
dönemleri içerisinde yüksek olduğu, Deniz kaplumbağalarının Kazanlıya çok yakın olan Karaduvar kıyı 
şeridini de beslenme ve çiftleşme amaçlı olarak da kullanmakta oldukları, Kurulması planlanan tesisin 
deniz veya kıyı şeridiyle ilgili kullanımı söz konusu olduğunda bu durumun dikkate alınması gereken 
en önemli husus olduğu,  Denizde kurulması planlanan boru hattı (varsa) projesine ait kullanılacak 
boruların ve şamandıranın teknik özellikleri ÇED raporunda bulunmadığı, 

?  Tesisin çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin, 
yer ve teknolojik alternatiflerinim dikkate alınıp alınmadığı, belirtilen tedbirlerle faaliyetin 
çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin önlenip önlenemeyeceği, ya da söz konusu etkilerin 
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilip indirilemeyeceğine ilişkin olarak; - Tesisin 
çevreye yapabileceği olası etkileri belirlemek için; hava, su (yer üstü ve yer altı suyu) ve toprak kalitesi 
ile gürültü düzeyi mevcut durum tespit çalışmalarının yapılmış olduğu, bu amaçla hava kalitesi 
ölçümlerinin yapıldığı ve Hava Kalitesi Modelleme Raporunun hazırlandığı, Toprak Kirliliği, Yerüstü ve 
yeraltı Su Kalitesi ilgili Yönetmelikler kapsamında su analizlerinin yaptırıldığı, Analiz ve ölçümlerin 
akredite laboratuarlar tarafından yapıldığı,

- Gürültü ölçümünde proje alanının çevresindeki mahallede gündüz zaman dilimlerinde arka 
planda 6 farklı noktada ölçüm yapıldığı ve bu ölçülen değerlerin ortalamaları alınarak gündüz arka plan 
gürültü düzeylerinin tespit edildiği, ancak proje alanının yakınında bulunan yerleşim yerlerinde 
(mahallelerde) tesisin çalıştığı sürece gürültünün en çok hissedileceği zaman olan akşam-gece zaman 
diliminde ölçüm yapılarak gürültü düzeyleri tespit edilmesi de gerekirken bunun yapılmadığı, 

-Tesisin hava kalitesine yapabileceği olası etkileri belirlemek için; Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) uyarınca tesisteki yakma ve proses kaynaklarının tespit 
edildiği, emisyon ve imisyonların kütlesel debileri hesaplandığı, gerekli modelleme çalışmaları ve 
kümülatif değerlendirmelerin yapılmış olduğu, SKHKKY Madde 6 kapsamında mevcut en iyi tekniklere 
uyulacağı ve kullanılacak emisyon azaltım tekniklerinin detaylı olarak açıklaması yapılmış ve belirtilen 
tedbirlerle faaliyetin hava kalitesine olabilecek söz konusu etkilerin çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 
aza indirilebileceğinin görüldüğü, 

-Tesisin su kirliliğine yapabileceği olası etkileri belirlemek için; Evsel ve üretim kaynaklı 
endüstriyel atıksular için debi hesaplamaları yapılmış olduğu, Tesis inşaat ve işletme dönemi için evsel 
ve endüstriyel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi tasarlanmış olduğu, Ön arıtımdan sonra 
evsel ve endüstriyel atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılacağının belirtildiği, Merkezi 
Atıksu Arıtma Tesisi Tip Proses Akım Şemasının (Nihai Çed Raporu Sayfa 399, Şekil- 137), bu 
endüstrinin atıksularını arıtmak için yeterli ve uygun arıtım proseslerine sahip olmadığı, fakat yine 
aynı raporun başka yerlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma uygulanacağı ve gerekli mühendislik 
hizmetinin alınacağı belirtilmekte olduğu, Su Denge Diyagramı Akım Şeması oluşturulduğu ve uygun 
olduğu, Üretim prosesine bağlı olarak (benzer tesislerden faydalanılarak) atıksu karakteristik 
özelliklerini belirleme çalışmaları yapılmadığı,

-Katı Atıklar için; Evsel Nitelikli Katı Atıklar, Ambalaj Atıkları, Atık Yağlar, Tehlikeli Atık, Atık 
Pil ve Aküler, Tıbbi Atıklar’ın bertarafına yönelik çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi için atık yönetiminin belirlendiği, 

? Kurulması planlanan sahanın yer seçiminin; yerleşim yerlerine olan uzaklığı, bölge 
nüfusu ve yörenin coğrafyasında değerlendirilerek uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin 
olarak;

-9 Şubat 2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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tarafından yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve 
işletilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği, anılan Yönetmelikte, Yer Seçimi Süreci tanımlanırken 
Endüstri Bölgesi için genel yer seçim kriterleri ile ilgili bir açıklama ya da ilkeler tanımlanmadığı, 
organize sanayi bölgesi kavramı bölümlerinde değinilen ve tanımlanan kriterlerde genel tanımlar ve 
çerçeveler ortaya konulmuş olduğu, fakat, özel bir üretim tesisi olarak Polipropilen Üretim Tesisinin yer 
seçimi ilkelerine ilişkin kesin bir ölçütlerden söz etmenin mümkün olduğu, bu açıdan kurulması 
planlanan sahanın yer seçiminin; yerleşim yerlerine olan uzaklığı, bölge nüfusu ve yörenin 
coğrafyasında değerlendirilerek uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için yurtdışında ve ülkemizde yer 
alan mevcut ve proje halindeki polipropilen endüstri bölgeleri örnek alan olarak incelendiği, buradaki 
amacın hem uluslararası hem de ulusal ölçekteki Polipropilen Üretim Tesislerinin yer seçimi ile ilgili 
genel bilgileri elde etmek ve bu veriler ışığında Mersin İli Akdeniz İlçesinde Tekfen Polipropilen Üretim 
Tesisinin yer seçimi sürecine ilişkin değerlendirmeler yapmak olduğu, bu kapsamda; öncelikle, dava 
konusu Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Alanının ve ardından 4’ü yurtdışı ve 2 tanesi yurtiçi olmak 
üzere toplam 6 tane örnek polipropilen üretim tesisi alanının incelemesinin yapıldığı;

- Dava konusu Tekfen Polipropilen Üretim Tesisinin proje alanının genel konumu incelendiğnde; 
Mersin kentinin güneydoğusunda ve kent merkezine kuş uçuşu yaklaşık 4,3 km mesafede olduğu tesisin 
Karaduvar Mahallesindeki en yakın konutlara 60 metre, Dikilitaş Mahallesindeki konutlara 500 metre, 
Özgürlük Mahallesindeki konutlara 530 metre mesafede olduğu, 

- Yurtdışındaki polipropilen üretim tesisleri incelendiğinde; 
1-) Yanbu/SUUDİ ARABİSTAN: Yanbu Sanayi Kenti, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer 

aldığı ve büyük petrol ve petrokimya tesislerine ev sahipliği yaptığı, Yanbu Sanayi Kentinin doğu ucunda 
kurulan Sanayi Bölgesinin yaklaşık alanı 18500 hektar olduğu, National Petrochemical Industrial Co. 
Tesisinin Alanının yaklaşık 70 ha olup bu tesis kent merkezine mesafesinin 20 km ve en yakınındaki konut 
alanlarına mesafesin,n 1 km olduğu,

2-) Lahor/PAKİSTAN: Lahore Polipropilen Tesisinin, Lahor kent merkezinin kuş uçuşu 35 km 
güneybatısında kurulan Sundar Sanayi Bölgesi (yaklaşık alanı 879 ha) içinde yer almakta olduğu, tesisin 
en yakın yerleşim birimi olan Raiwind’e kent merkezine kuş uçuşu mesafesinin 7 km ve en yakınındaki 
konut alanlarına mesafesinin 1,2 km olduğu,  

3-) Motikhavdi /Jamnagar/HİNDİSTAN: Hindistan Polipropilen Tesisinin Jamnagar kent 
merkezinin kuş uçuşu 27 km güneybatısında kurulan Sanayi Bölgesi (yaklaşık alanı 4773 ha) içinde yer 
almakta olduğu, tesisin en yakın yerleşim birimine kuş uçuşu mesafesinin 5 km ve en yakınındaki konut 
alanlarına mesafesinin 0,9 km olduğu, 

4-) Weifan/ Shandong/ÇİN: Shandong Orient Hongye Chemical Co., Ltd  Polipropilen Tesisinin 
Shouguang kent merkezinin kuş uçuşu 30 km kuzeybatısında kurulan Sanayi Bölgesi (yaklaşık alanı 2817 
ha) içinde yer almakta olduğu, tesisin en yakın yerleşim birimine kuş uçuşu mesafesinin 8,6 km ve en 
yakınındaki konut alanlarına mesafesinin 2,8 km olduğu,

-Ülkemizde mevcut/kurulması planlanan  üretim tesisleri incelendiğinde; 
1-) Ceyhan/Adana/TÜRKİYE: Adana İli, Ceyhan İlçesi, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 

Mevkii'nde Ceyhan Polipropilen Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Polipropilen Üretim 
Tesisi” projesinin Adana kent merkezinin kuş uçuşu 110 km güneydoğusunda ve Osmaniye kent 
merkezinin kuş uçuşu 63 km kuzeydoğusunda kurulan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi (yaklaşık 
alanı 1300 ha) içinde yer almakta olduğu, tesisin en yakın yerleşim birimine kuş uçuşu mesafesinin 5,5 
km ve en yakınındaki konut alanlarına mesafesinin 1 km olduğu, 

2-) Aliğa/ İzmir/TÜRKİYE: PETKİM Polipropilen Üretim A.Ş., İzmir kent merkezinin kuş uçuşu 
88 km ve Manisa kent merkezinin kuş uçuşu 93 km mesafede olduğu, Tesisin Ege denizi kıyısına kurulan 
PETKİM Aliağa Petrokimya Endüstri Bölgesi (yaklaşık alanı 1264 ha) içinde yer almakta olduğu, 
Tesisin en yakın yerleşim birimine kuş uçuşu mesafesinin 5 km ve en yakınındaki konut alanlarına 
mesafesinin 500 m olduğu, 

Buna göre, Yurtdışındaki ve yurt içindeki Polipropilen Üretim Tesislerinin büyük kent 
merkezleri içinde ve çeperinde yer seçmedikleri, en yakın mesafede olan Tesisin Yanbu Endüstri 
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Kentindeki National Petrochemical Industrial Co olduğu ve bu tesisin kent merkezin 20 km mesafede 
olduğu, Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Proje Alanının ise Mersin kent içinde bir konumda ve kent 
merkezine 4,3 km mesafede olduğunun görüldüğü, 

- Yurtdışındaki ve yurt içindeki Polipropilen Üretim Tesislerinin organize sanayi bölgeleri 
içinde, yan sektörler ile birlikte (plastik, termostat, ambalaj, cam vb.) faaliyet gösterdikleri görülmekte 
olduğu, Yurtdışında en küçük alan sahip Polipropilen Üretim Tesisinin 879 ha yüz ölçümü olan Lahor 
Polipropilen Üretim Tesisi olduğu, buna karşın, Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Proje Alanının ise 
yaklaşık 109 ha’lık bir bütün alan içerisinde 70 ha’lık bir alana sahip olduğu,

- Yurtdışındaki ve yurt içindeki Polipropilen Üretim Tesisleri içinde konut alanlarına en yakın 
olan tesisin PETKİM Aliağa Polipropilen Fabrikası olduğu, bu tesisin sadece doğu yöndeki konutlara 
500 metre mesafede olduğu, buna karşın Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Proje Alanının ise 
Karaduvar’daki en yakın konut alanlarına 60 metre mesafede olduğu, bununla birlikte, tesisin kuzeybatı 
ve kuzeyinde yaklaşık 500 metre mesafede konut alanlarının mevcut olduğu,

-Bu kapsamda Yurtdışındaki ve yurt içindeki Polipropilen Üretim Tesislerinin kent 
merkezlerinden uzakta, organize sanayi olarak nitelendirilen Polipropilen ve bu maddenin kullanıldığı 
plastik ve yan yan sektörlerinin yer aldığı sanayi bölgeleri içinde yer seçtiklerinin anlaşılmakta 
olduğu, çünkü bu tesislerden çıkan ve çıkabilecek koku, sis, duman, gürültü gibi unsurların yerleşim 
bölgelerini rahatsız etmemeleri sağlık koşullarını olumsuz yönde etkilememeleri için gerekli önlemlerin 
göz önüne alınarak konumlandırıldıklarının görüldüğü, sonuç olarak, Tekfen Polipropilen Üretim 
Tesisi Proje Alanının yer seçiminin, Mersin kent merkezi ve en yakın konut alanlarına olan 
yakınlığı/mesafesi ve altyapısı tamamlanmış ve benzer ve yan sektörde yığılma ekonomisi yaratacak 
bir organize sanayi bölgesi içinde yer almadığı için sanayi alanlarının yer seçimi ilkeleri açısından 
uygun olmadığı, 

?  Projenin şehir planlaması yönünden incelenerek, 1/100000 ölçekli çevre düzeni 
planında getirilen stratejik kararlara aykırılık içerip içermediğine ilişkin olarak; 

-Plan Kademelenmesi yönünden; Dava konusu alanı ilişkin Mersin-Adana Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği (033 Plan Paftası, Plan Değişikliği 
Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 29.05.2020 
tarihinde Bakanlık Makamınca onaylandığı, ilgili ÇDP değişikliğine ilişkin açıklama raporu 
incelendiğinde, ÇED Raporunun kapsamını oluşturan ve proje alanında kalan Akdeniz İlçesi, Karaduvar 
Mahallesi sınırları içerisinde 11129 ada, 1 parselin Endüstri Bölgesi olarak belirlendiğinin görülmekte 
olduğu, dava konusu proje alanını da kapsayan Mersin İli Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli İlçeleri 
1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı son olarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 
12.10.2018 tarih ve 700 kararı ile onaylandığı, söz konusu nazım imar planında, dava konusu taşınmaz 
yaklaşık 364.000 m2 kısmı “serbest bölge gelişim alanı”  olarak plan kararı üretilmiş, 547.000 m2 kısmı 
“sanayi depolama alanı” olarak ve geriye kalan kısmı ise Belediye Hizmet Alanı (BHA), yol yeşil olarak 
planlanmış olduğu, bu kullanımlardan Serbest Bölge Gelişim Alanı, Belediye Hizmet Alanı 
kullanımlarının, 29.05.2020 tarihli Mersin-Adana Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Değişikliğindeki "Endüstri Bölgesi” tanımı ile uyumlu olmadığı, bununla birlikte, Özel Endüstri 
Bölgesi ilanı ardından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylama yetkisinin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına ait olacağı, bu planların da Bakanlık tarafından onaylanması durumunda Proje 
alanı için plan kademelenmesi ilkesine aykırılık oluşturacak bir durum kalmayacağı, 

-Endüstri Bölgesi kullanımı yönünden; Endüstri Bölgelerinin içinde yer aldığı Enerji Üretim ve 
Depolama Alanlarının, Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı  Plan 
Açıklama Raporunda; “4.1.2.14. Enerji Üretim ve Depolama Alanları: Yumurtalık-Ceyhan bölgesinde 
mevcutta bulunan enerji depolama alanları, termik santral ve enerji ihtisas endüstri bölgesi gibi enerji 
amaçlı tesisler birlikte değerlendirilerek bu bölgede enerji koridoru oluşturulmuş ve bölgenin ülkemize 
enerji üssü olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır.” tanımıyla yer almakta olduğu, Enerji Üretim ve 
Depolama Alanlarının öngörüldüğü Yumurtalık-Ceyhan bölgesi içinde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 
için seçilen alanın Ceyhan-Sarımazı Beldesinin güneyinde kalan ve Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 
Projesinin de içinde yer aldığı Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olduğu, Ceyhan Polipropilen 
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Üretim Tesisi Projesinin de içinde yer aldığı Yumurtalık-Ceyhan bölgesinde yer alan Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi ile Mersin’de öngörülen Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi arasında kuş uçuşu 112 
km mesafe bulunduğu, dolayısıyla, mevcut Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planında, Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinin de içinde yer aldığı Enerji Üretim ve Depolama 
Alanlarına ilişkin alternatif yer seçimi öngörüleri mevcut olduğu,

- 29.05.2020 tarihli Mersin-Adana Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Değişikliği incelendiğinde; plan değişikliği ile ÇED Raporunun proje alanı olan 11129 ada 1 parselin 
mevcutta ÇDP Kararlarına göre kısmen "Sanayi ve Depolama Alanları" kullanımı ve kısmen ise "Serbest 
Bölge" kullanımı ile 11129 ada 1 parselin doğusunda öngörülen otoban bağlantısını sağlayan birinci 
derece yolun kaldırılarak Endüstri Bölgesi olarak düzenlendiğinin görülmekte olduğu, ilgili taşınmazın 
içinde bulunduğu bölgede bir takım ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirildiği görülmekte olduğu, 
bu stratejilerin üst ölçekte 10. Kalkınma Planı ve 1/100.000 ölçekli ÇDP kararlarıyla belirlenmiş olduğu, 
bu stratejiler ve mekânsal karşılıkları birlikte incelendiğinde: 

-11129 ada, 1 parselin batısında Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi bulunduğu, Mevcutta 
ÇDP ve Nazım İmar planı kararlarına göre Liman alanın doğuya doğru doldurularak 11129 ada, 1 
parselinde sınır olduğu Karaduvar Mahallesi sınırına kadar uzatılması öngörülmüş olduğu, 10. 
Kalkınma planında bu alanda Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olması beklenen Mersin Konteyner 
Limanının yapılması hedeflenmiş olduğu, bu liman projesinin, “Doğu Akdeniz Bölgesi Ana Konteyner 
Limanı” olarak da 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık (yatırım)Programı hedefleri arasında yer almakta 
olduğu,

 - 11129 ada, 1 parselin doğusunda, mevcutta ÇDP kararlarına göre Mersin Limanın doğusuna 
yapılması planlanan Yeni Liman alanı ile otoban bağlantısını oluşturan ve 151 Cd’ye bağlanan 1. 
dereceden yol mevcut olduğu, bu yolun 11129 ada, 1 parselin doğusundan geçen bölümünün 1/100.000 
ölçekli plan değişikliği ile iptal edilmiş olduğu,  

- Mersin Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi Serbest bölge alanının doğuya doğru, 11129 ada 1 
parselin batısına, genişletilmesinin öngörülmüş olduğu, 1129 ada, 1 parselin batısında kalan bu alanın 
1/100.000 ölçekli plan değişikliği ile iptal edilmiş olduğu,

- Nazım İmar planında 11129 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan Belediye Hizmet Alanının BHA) 
davacı kurum tarafından Mersin İli Raylı Sistem Projesinin“Triyaj Alanı” olarak ayrıldığı ve  bu 
projenin 06.02.2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel müdürlüğünce 
onaylandığının belirtilmekte olduğu, 1129 ada, 1 parselin kuzeyinde kalan bu alan 1/100.000 ölçekli 
plan değişikliği ile iptal edilmiş olduğu, 

- Polipropilen Tesisinin yaklaşık 10 km. mesafede yer alan Mersin Tarsus Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi mevcut olduğu,

Bu kapsamda, 29.05.2020 tarihli Mersin-Adana Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Değişikliği ile TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi için seçilen 11129 ada 1 parselde 
öngörülen Endüstri Bölgesi plan kararı hem 19.07.2017 tarihli Mersin-Adana Planlama bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda hem de 10. Kalkınma Planında öngörülen stratejik 
kararlara aykırı olduğu, Endüstri Bölgesi plan kararının, bölgenin işlevsel yapısı ve mevcut durum ile 
ilişkisi bakımından yerinde bir karar olmayıp, bu alan içindeki gelişme ihtiyaçlarını sınırlandırmakta 
ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mevcut strateji ve hedeflere aykırılık içermekte olduğu,

 ? Faaliyetin bölgede oluşturacağı kirlilik yükü ve sera gazı emisyonlarının irdelenerek 
orta ve uzun vadede bölgeye, çevre ve insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunup 
bulunmayacağının ortaya konulmasına ilişkin olarak; Projede üretim süreci ve sonrasında 
planlan atık arıtımı ve nihai atığın lisanslı firma tarafından bertarafının ayrıntılı olarak bulunmakta 
olduğu, kirlilik yüklerinin hem atıksular hem de hava kirleticiler için hesaplanmış olduğu, Emisyon ve 
imisyon parametrelerin kirlilik yüklerinin belirlendiği ve kısa mesafede (<50 km) dağılımı inceleyen 
kararlı hal dağılım modellemesi yapılmış olduğu, modelleme grafiklerinde kirletici dağılım 
konsantrasyonlarının etki alanında sıfıra yakın değerlerde olduğunu gösterdiği,  soğutma suyundan 
gelecek su buharının orta ve uzun vadede küresel ısınmaya olumsuz katkı sağlayacağı, kaynağı net 
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olarak belirtilmemiş olan, tesiste kullanılacak soğutma suyunun, deniz suyuna deşarjı ile deniz suyunun 
sıcaklığının değişimine ve burada yaşayan deniz canlılarına etki etmesi beklenmekte olduğu, Tesiste 
kurulacak PDH (Propan Dehidrojenasyon) prosesinde propanın propilene dönüşümü için kullanılan 
adsorbent, molecular elek kurutucuları (Zeolit), activated alumina, inert alumina, seramik küreler ve 
proseste kullanılan bazı katalizörlerin rejenere edilemeyenleri kullanım ömürleri sonunda katı atık 
olacakları, PDH (Propan Dehidrojenasyon) ünitesinden her 4 yılda bir defa olmak üzere 635 ton PDH 
katalizörü 90 ton adsorbent, 98 ton moleküler elek kurutucuları, 55 ton inert alumina, 78 ton seramik 
kataliz desteği küreleri ve bitik katalizör gibi katı atıkların oluşumu söz konusu olacağı, Tehlikeli 
atıklarla ilgili olarak Çed raporunda’Proje kapsamında Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 13 
kapsamında oluşan tehlikeli atıklar; diğer atıklardan ayrı olarak üzerlerinde “Tehlikeli Atık” ibaresi 
yazılı olan beton saha üzerine yerleştirilmiş sızdırmasız, sağlam, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş 
standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak biriktirilecek olup, depolanan maddenin miktarı 
ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde bulunacaktır.’’ İfadesinin yer almakta olduğu, konteynerler 
içindeki bu katı atıkların daha sonra ne şekilde değerlendirileceği ve bertaraf edileceğinin ÇED 
raporunda belirtilmediği,

 ? Faaliyetin etki alanı içerisinde hazırlık, inşaat ve işletme süresinde ya da işletme 
sonrasında çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak kısa ve uzun dönemde, geçici ve 
kalıcı, olumlu yada olumsuz yönde ortaya çıkması muhtemel değişiklikler gözetilerek ve 
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporunda sayılan hususlarda değerlendirme sırasında göz 
önünde alınarak; faaliyetin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin bulunup 
bulunmadığı veya alınacak tedbirler sonucunda olumsuz etkilerin ilgili mevzuat ve bilimsel 
esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığı, söz konusu ÇED olumlu kararının 
çevre mevzuatı uyarınca getirilen kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin olarak; 

-Tarım ve Toprak bakımından; Tesisin yapılması öngörülen alan tarım arazi vasfında 
olmadığından arazinin tarımsal açıdan değerlendirilmesinin yapılmasına gerek olmadığı, Emisyonlara 
yönelik modellemeler ve kümülatif etki değerleri analizlerinde SKHKKY Ek-4’te belirtilen sınırlar içinde 
kalacağı konusunun ÇED raporunda yeteri düzeyde açıklanması nedeniyle ÇED Olumlu kararı toprak ve 
tarım açısından olumsuz bir durum içermediği,

-Davaya konu proje doğal afetler bakımından; Nihai ÇED raporunda verilen bilgiler ve sahada 
yapılan gözlemlere göre proje alanında heyelan, kaya düşmesi, çığ, gibi doğal afetler açısından risk 
teşkil edecek jeolojik bir yapı ve/veya topografik bir yatkınlık bulunmadığı,

-İşletme döneminde çalışacak personelin kullanma suyu, proses ve soğutma amaçlı su 
ihtiyaçlarının toplam miktarının 500 m3/saat (=12,000 m3/gün=4,380,000 m3/yıl=139 l/s) olacağının 
belirtildiği, İşletmenin ilk dönemlerinde 4,38 hm3/yıl olan ihtiyacın orta ve uzun vadede tesislerin 
gelişmesine bağlı olarak toplamda 9 hm3/yıl (=285 l/s) miktarına çıkacağı öngörülmekte olduğunun 
belirtildiği, Kısa ve orta mesafede bu miktarları karşılayacak hazırda herhangi bir su kaynağı 
bulunmadığı, Toros Tarım Mersin Üretim Tesisleri olarak, 11 Şubat 2020 tarihinde DSİ 6.Bölge 
Müdürlüğüne toplam 9 hm3/yıl su tahsisi talebiyle ilgili müracaat edilmiş olduğu, DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğünün ise, “Mevcut ve planlanan baraj, gölet vb. projelerimiz su bütçeleri açısından 
değerlendirildiğinde 9,00 hm3/yıl su kullanımının mümkün olmayıp, firmanız tarafından 
gerçekleştirilecek gölet projesi olması durumunda konu Bölge Müdürlüğümüzce 
değerlendirilebilecektir” olarak görüşünü aynı tarihte cevaben bildirdiği, Bölgede özellikle sanayi suyu 
talebi oldukça fazla olduğundan ve su tahsis işlemleri (su kaynağına ait potansiyelin belirlenmesi 
amacıyla en az bir yıl süre ile ayda en az bir defa periyodik akım ölçümlerinin yapılması gerekliliğinden) 
zaman almakta olduğu, bu ihtiyacın yeraltı suyu (YAS) kaynaklarından temin edilmesinin de mümkün 
olmayacağı, bu durumda çevredeki su kaynaklarından en uygun potansiyelin Deliçay kaynağından temin 
edilmesinin öngörülmüş olduğu, Deliçay kaynağının akımları incelendiğinde ise, sürekli akım rejimine 
sahip bir kaynak olmadığının gözlenmekte olduğu, ayrıca Deliçay havzasında özellikle memba 
bölgelerinde yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, bu nedenle de havzada su kullanımları ve bunlar 
için gerekli sulama tesislerinin de mevut olduğu, Deliçay kaynağının uzun gözlem periyodu boyunca 
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elde edilen akımlarından (akım gözlem istasyonu verisi) aşağıdaki grafikte görüleceği üzere en az 6 ay 
boyunca su temin etmenin mümkün olmayacağı, bu durumda ise depolamalı bir tesis kurulmasının 
gerekli olacağı, Deliçay havzasında uygun depolama tesis yeri bulunması (özellikle jeolojik ve 
topoğrafik özellikleri açısından), güvenilir su potansiyelinin belirlenmesi, planlama, proje ve inşaat 
aşamalarının da oldukça zaman alacağı,

 ? SONUÇ OLARAK; Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesinde gerçekleştirilmesi 
planlanan TEKFEN Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının 
yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemi ile açılan dava hakkında, yukarıda yapılan 
değerlendirmeler neticesinde;

  Çevre Mühendisliği açısından; tesisin çevreye yapabileceği olası etkileri belirlemek için; hava, 
su (yer üstü ve yer altı suyu) ve toprak kalitesi ile gürültü düzeyi mevcut durum tespit çalışmaları 
yapılmış ancak üretim sürecindeki oluşan kirliliklerin etkilerinin neler olacağı belirlenmediği için 
uygun olmadığı,

 Kimya Teknolojileri açısından; uygulanan üretim yöntemi ve sonrasında oluşturacağı atıkların 
kontrolü ve bertarafının yönetmeliklere uygun olarak planlandığı için uygun olduğu, 

 Ziraat Mühendisliği açısından; proje sahasının tarım arazisi olmadığından, denize deşarj 
edilen suların tarım alanlarını etkilemeyeceğinden ve baca gazları salınımları ve atık kontrolü 
sağlanması koşulluyla uygun olduğu,

 Hidroloji Mühendisliği açısından; su temini hakkında görüşmeler ve resmi yazışmalar 
düzeyinde kalınmış olduğu, somut olarak su kaynağı seçeneği verilmediği, bu koşullar sağlandığı 
takdirde uygun olduğu, 

Hidrobiyoloji-Ekoloji uzmanlığı açısından; deniz ekosistemi içerisinde herhangi bir çalışma 
yapılması, nesli tehlikede olan deniz canlıları açısından risk oluşturması nedeniyle uygun olmadığı,  

 Şehir Planlama açısından; Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Proje Alanının Mersin kent 
merkezi ve en yakın konut alanlarına olan mesafesi emsal örneklere göre daha yakın olduğundan yer 
seçimi açısından ve 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında öngörülen stratejik kararlara uygun 
olmadığı, 

Jeoloji Mühendisliği açısından, Nihai ÇED raporunda deprem, taşkın ve zemin konusunda 
taahhüt edilen önlemlerin alınması durumunda uygun olduğu" yönünde tespit ve değerlendirmelere 
yer verilmiştir.

Anılan bilirkişi raporu, taraflara ve müdahile tebliğ edilmiş olup, Mahkememizce yapılan 
değerlendirmede, taraflar ve müdahilce yapılan itirazların raporu kusurlandıracak nitelikte 
olmadığı, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte ve yeterlilikte olduğu kanaatine 
varılmıştır.

Bununla birlikte, bilirkişi raporunda davaya konu proje alanının özel endüstri bölgesi 
alanı olarak ilan edilerek Mersin-Adana Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planında yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelere yer verildiği görülmekte olup, bahse 
konu hususların davaya konu proje alanının özel endüstri bölgesi alanı olarak ilan edilmesine 
ilişkin işleme karşı Danıştay nezdinde açılan davaların konusu olduğu, iş bu davada yapılacak 
incelemenin ise, projenin çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu 
ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığıyla sınırlı 
olarak yapılması gerektiği açıktır.

Çevresel Etki Değerklendirmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ÇED süreci 
kapsamında hazırlanacak ÇED raporunda, öncelikle projenin gerçekleştirileceği yer ile alternatif 
alanların, projenin hizmet amacı, önem ve gerekliliği, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir 
çevre dengesinin sağlanması kapsamında irdelenerek faaliyete en uygun yerin belirlenmesi, 
sonrasında, seçilen yerin ve etki alanının çevresel özellikleri, çevresel etkileri ve alınacak 
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önlemlerin detaylıca ortaya konulması, çevrenin korunmasına yönelik olarak somut çözümler ve 
gerekçeler üretilmesi, bunun için de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetin hammadde 
temininden itibaren tüm aşamalarının ÇED raporunda açık şekilde belirlenerek ortaya 
konulması gerekmektedir. 

Uyuşmazlıkta, bilirkişi raporunda, "dava konusu polipropilen üretim tesisine ait yerin 
dünya genelinde ve ülkemizde bulunan tesislere nazaran yerleşim yerlerine çok yakın olduğu ve 
bu tür tesislerin genelilikle organize sanayi olarak nitelendirilen Polipropilen ve bu maddenin 
kullanıldığı plastik ve yan yan sektörlerinin yer aldığı sanayi bölgeleri içinde yer almalarına 
rağmen dava konusu projenin gerçekleştirileceği alanın bu niteliğe haiz bir alan olmadığı, 
aksine ilgili alanın içinde bulunduğu bölgede bir takım ulusal ve uluslararası stratejilerin 
(Mersin limanı ve Serbest Bölgenin Gelişme alanı, konteyner limanı, liman-otoyol kavşak 
bağlantısı) geliştirildiğinin, Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planında Enerji Üretim ve Depolama Alanlarına ilişkin kompleks niteliğinde yer seçimi 
öngörülerinin mevcut olduğu halde ÇED raporunda proje sahası için alternatif yer 
seçeneklerinin irdelenmediği" tespitine yer verildiği, ÇED raporunun ilgili bölümünde yer 
seçeneği alternatiflerine yer verilmediği görülmekle birlikte, süreç içerisinde dava konusu tesisin 
bulunduğu bölgenin 27.03.2020 tarih ve 2318 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla TOROS Tarım 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği, 4737 sayılı 
Endüstri Bölgeleri Kanununun 3/B maddesinin 1. fıkrasında, "Endüstri bölgesi ilan edilmiş 
yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak 
bu faaliyetler yer tetkiki kararından muaftır." hükmü yer aldığından, ÇED raporunda alternatif 
yer seçeneklerinin irdelenmemesi hukuka aykırılık sebebi olarak görülmemiştir.

Dava konusu projenin çevresel etkilerine ilişkin olarak dava dosyasında bulunan 
bilgi, belgeler ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiğinde ise; gerçekleştirilmesi 
planlanan polipropilen üretimi faaliyetinin hammadde temininden itibaren tüm aşamalarının 
ÇED raporunda açık şekilde belirlenerek ortaya konulması gerekirken projede birtakım 
belirsizlik ve eksiklikler bulunduğu, şöyle ki, ÇED raporunda her ne kadar deniz alanında hiçbir 
faaliyette bulunulmayacağı belirtilmiş ise de, kurulması planlanan polipropilen üretim tesisinin 
faaliyete geçebilmesi için gerekli olan hammaddenin (sıvı propan) tesise ne şekilde 
getirileceğinin (kullanılacak yöntem ve ekipmanlar, boru hatlarının teknik özellikleri, alınacak 
güvenlik önlemler, vs.) ÇED raporunda belirtilmediği, dolayısıyla ham maddenin tesise 
taşınması sırasında çevrenin nasıl etkileneceğine dair öngörünün belirsiz olduğu, diğer taraftan, 
ÇED raporunda belirtilen su ihtiyacının somut olarak hangi kaynaktan karşılanacağının belirsiz 
olduğu, ÇED raporunda geçen Deliçay Deresiyle ilgili hangi bir etüd çalışması yapılmadığı, 
bilirkişi raporunda ise, akım gözlem istasyonu tarafından elde edilen verilere göre Deliçay 
deresinin sürekli akıma sahip bir dere olmadığı ve yılda en az 6 ay boyunca su temin etmenin 
mümkün olmayacağının belirtildiği, bunun dışında proje sahibi tarafından su kullanımına ilişkin 
gölet projesi, yer altı suyu temini seçeneklerinden bahsedilmekle birlikte bu konuda hiçbir 
somut belirlemeye gidilmediği, üretim prosesine bağlı olarak oluşacak ve artıma sonrası deniz 
ortamına bırakılacak atık suyun karakteristik özelliklerini (hangi bileşenleri içerdiğini) belirleme 
çalışmaları yapılmadığı, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tip Proses Akım Şemasının bu tesisin 
atıksularını arıtmak için yeterli ve uygun arıtım proseslerine sahip olmadığı, bu konuda ÇED 
raporunda uygulanacağı belirtilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma uygulanacağı ve gerekli 
mühendislik hizmetinin alınacağı şeklinde taahhütlerinin somut ve denetime elverişli olmadığı, 
dolayısıyla söz konusu eksiklikler nedeniyle bilirkişilere projenin çevre üzerindeki olası 
olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul 
edilebilir düzeylerde olup olmadığının saptanabilmesi için değerlendirme yapılabilme olanağı 
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bırakılmadığı, bu kapsamda bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, belirtilen 
hususlarda çevrenin korunmasına yönelik somut çözümler ve gerekçeler üretmekten uzak ve 
yetersiz şekilde hazırlandığı anlaşılan ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu "ÇED 
olumlu" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, davanın, davacı Mersin Barosu Başkanlığı bakımından ehliyet 
yönünden reddine, diğer davacı bakımından dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü 
yapılan 609,20-TL yargılama giderinin haklılık oranına göre yarısı olan 304,60-TL ile A.A.Ü.T. 
uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 3.110,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından 
davacı Mersin Çevre ve Doğa Derneğine verilmesine, aynı Tarife uyarınca 3.110,00-TL vekalet 
ücretinin davacı Mersin Barosu Başkanlığı tarafından davalı idareye verilmesine, yargılama 
giderinin kalan kısmının davacılar üzerinde bırakılmasına, davacı yanında müdahil tarafından 
harcanan 167,80-TL'nin davalı idare tarafından müdahil Tmmob Ziraat Mühendisleri Odasına 
verilmesine, davalı idare yanında müdahil şirket tarafından harcanan 562,20-TL'nin müdahil 
şirket üzerinde bırakılmasına, davacılar tarafından yatırılmayan ve Hazine tarafından karşılanan 
384,90-TL keşif harcı, 100,00-TL keşif yol gideri, 4.200,00-TL bilirkişi giderinin haksız çıkan 
davalı idareden tahsili için Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına müzekkere yazılmasına, posta 
gideri avansının artan kısımlarının talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra aidiyetine 
göre davacılara ve müdahillere iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 
20/A-2-(g) maddesi uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Danıştaya temyiz 
yolu açık olmak üzere, 09/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
EMİN ÖZTÜRK

107215
 

Üye
AHMET CAN TALAS

167856
 

Üye
ÖZGE SELVİ

212515
 

YARGILAMA GİDERLERİ                 :
Başvurma Harcı : 54,40 TL 
Karar Harcı : 54,40 TL 
Y.D. Harcı : 89,60 TL 
Vekalet Harcı : 7,80 TL 
Posta Gideri :                                  403,00 TL 
TOPLAM : 609,20 TL 

MÜDAHİL (Davacı) YARGILAMA GİDERİ    : 
Başvurma Harcı :                  59,30 TL
Vekalet Harcı     :                                      8,50 TL
Posta Gideri       :                                   100,00 TL
TOPLAM    :                167,80 TL

MÜDAHİL (Davalı) YARGILAMA GİDERİ    : 
Başvurma Harcı :                   54,40 TL
Vekalet Harcı     :                                       7,80 TL
Posta Gideri       :                                    500,00 TL
TOPLAM    :                 562,20 TL


