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yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemidir.



  

DİLEKÇE KONUSU : 
Dava dosyasındaki önceki keşiflerde düzenlenen raporları, keşif öncesi sunduğumuz açıklama 
ve uzman görüşlerini hiç dikkate almayan, keşif ve bilirkişi incelemesinde incelenmesini 
istediğimiz konular  ile sorduğumuz soruları  hiç umursamayan, davanın tarafı olmaktan 
kaynaklanan  hukuki dinlenilme hakkımızı yok sayan 28.10.2022 tarihli bilirkişi raporuna 
karşı itirazlarımızın sunulması, 
Dosya kapsamına, maddi gerçeklere ve yaşamın korunmasını sağlayan Çevre Hukukuna 
açıkça aykırı  olan itiraza konu bilirkişi raporu hükme esas alınmayacağından;

Önceki raporlar da  dikkate alınarak,  dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulmasının devamına,
Yeni bir heyet oluşturularak, tüm dosya kapsamının incelenmek suretiyle yeniden 
mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına,

karar verilmesi istemidir.
TEBLİĞ TARİHİ : 06.11.2022

1.) RAPORDA DAVACI TARAF OLARAK SADECE DAVA DİLEKÇEMİZ DİKKATE 
ALINMIŞTIR;

Davanın başında da belirtildiği gibi, müvekkillerin dava  konusu işleme ulaşmaları çok zor 
olmuştur. Davalı idareye bağlı Milas'taki kamu görevlileri, dava konusu, "Akbelen Ormanında 
maden açık işletme izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı 
işlemi"ni gizlemişlerdir. Zoraki elde edilen  eksik bilgilerle  dava açılabilmiştir. Bu yüzden dava 
dilekçemizde tüm itirazlarımıza yer verilememiştir. Bunun için yargılama sürecinde defalarca 
davanın özüne ilişkin açıklama dilekçeleri ile konunun teknik boyutunu açıklayan uzman görüşleri 
sunulmuştur. Bilirkişiler tarafından bunların hiç  birisi incelenmemiş, sorularımıza yanıt 
verme gereği duyulmamıştır. 

Bilirkişi  raporunda önceki keşifler öncesinde sunduğumuz dilekçelerimiz ve uzman görüşleri 
dikkate alınmadığı gibi  bu keşfin öncesinde sunmuş olduğumuz dilekçelerimiz ve uzman 
görüşleri de dikkate alınmamış, keşif tutanağına yazdırdığımız taleplerimiz dahi ele 
alınmamıştır. 05.08.2022 tarihli dilekçemiz ile sunduğumuz  "08/08/2022 tarihinde yapılacak 
keşifte bilirkişilerin incelemesini istediğimiz konular ve sorular ile dikkate alınmasını 
istediğimiz bilimsel çalışmalar" bilirkişiler tarafından okunmamıştır. Aynı şekilde 21.10.2022 
tarihli ve 24.10.2022 tarihli dilekçelerimizle sunduğumuz uzman görüşleri sayın Mahkemenizce 
bilirkişilere ulaştırıldığı  halde yok sayılmıştır. Raporun tamamında katılan şirketin sunduğu 
bilgi ve belgeler ile uzman görüşleri esas alınmıştır. 

Bu şekilde sadece davalı tarafın sunduğu bilgi ve belgelerin, uzman görüşlerinin dikkate 
alınması, davacı taraf olarak taleplerimizin hiç birisinin dikkate alınmaması  hukuki 
dinlenilme hakkımızın yok sayılmasıdır.

Bilindiği gibi "Hukuki dinlenilme hakkı” başlıklı 27.maddesine göre;
Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı 
olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. 

1)



  

Bu hak;2)
a Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,
b Açıklama ve ispat hakkını,
c Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık 
olarak gerekçelendirilmesini,içerir.

Taleplerimizin,  itirazlarımızın ve sunduğumuz uzman görüşlerinin bilirkişiler tarafından 
dikkate alınmaması, kurulacak hükümde de hukuki dinlenilme hakkımızın yok sayılacağı 
kaygısına yol açmaktadır.

Davacı yanın  taleplerini dikkate almayan bilirkişi raporu hükme esas alınamaz. 
İtirazlarımızın bu kapsamda değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

2.) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME;

Bilirkişi Raporu çelişkilerle doludur ve hidrojeolojik anlayıştan uzak hazırlanmıştır. Jeolojik 
açıdan ise uygunluk görüşünün neye göre verildiği açıklanmamıştır.  Hidrojeolojik çelişkiler 
aşağıda anlatılmıştır. Özetleyecek olursak, hem akifer (su veren jeolojik birim) olmadığı yazılıyor, 
hem düşük akifer olduğu ve hatta bazı yerlerin akifer olduğu yazıyor. Kömür seviyesindeki su 
boşalımları, karstik (çatlaklı- boşluklu) kireçtaşlarından su boşalımı gibi ifadeler yer alıyor. Zaten, 
bazı yer altı suyu akiferleri, suyunu böyle ortamlardan alır. Bu rapor, Akbelen yerleşiminin ortadan 
kaldırılmasını öngörerek hazırlanmıştır. Çünkü, aşağıda koordinatlarıyla da verildiği gibi 
köylülerin kullandığı çok sayıda kuyu bulunmaktadır ve köylülerin geçim kaynağı olan bu 
kuyuların suları tarımda kullanılmaktadır. 

Raporun 20. Sayfasında yer alan kesit:

Bu kesitte, Çamköy KD tarafında, sarı renkle gösterilmiş olan Sekköy Formasyonunun gösteriliş 



  

şekli jeoloji bilimine aykırıdır. Sekköy formasyonunun (sarı renkli birim) bu şekilde yamaçta yer 
alabilmesi için bir fay ile bu birim üst kotlara taşınmış olması (tarafımızdan koyulmuş olan kesik 
kırmızı çizgideki gibi) gerekir ki böyle bir gösterim yoktur.  Ya da bu birim bu yamaçta 
bulunmamalıdır. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi burası bir göl havzası olduğuna göre, gölün 
yamaçlarda yer alması olanaksızdır. Dolayısıyla da bu kesimde bu birim ya hiç yoktur ya da 
rastgele çizilmiştir. Bu da daha ilk adımda jeoloji bilirkişisinin hatalı kaynak kullandığını gösterir. 
Bu kesit, ayrıca davaya konu olan Akbelen ormanını içermediği için de dava konusu ile ilgisi 
yoktur. Akbelen ormanı için emsal oluşturmaz, çünkü jeolojik birimler yerel olarak değişim 
gösterir. 

Aşağıdaki harita, Alaçam- Çamköy ve Akbelen mahallelerinin yerlerini ve ayrıca yukarıdaki 
haritada verilen kesit doğrultusunun topografik kesitini gösteriyor. Bu harita ve kesitten de 
anlaşılacağı gibi kesitin Akbelenle ilgisi yoktur, hem de topografik olarak, yukarıdaki kesitin 
aksine Alaçam, Çamköy’den daha yüksek kottadır. Dolayısıyla bu kesit bu yönden de hatalıdır.
 

“Raporun 23.sayfasında ; “Keşif günü yapılan incelemelerde; Akbelen orman alanının yer aldığı 
bölgenin (Şekil 6, 7 ve 8), bugüne kadar işletilen maden sahası ile aynı olan (Şekil 9) ve kömür 
damarları içeren killi kireçtaşı biriminden oluştuğu gözlenmiştir. Dosya içeriğinde yer alan önceki 
çalışmalarda (teknik raporlar ve bilirkişi raporları) bu birim “Sekköy formasyonu” olarak 
adlandırılmış olup, MTA haritasında, Orta Miyosen yaşlı, karasal çökel (eski jeolojik çağlarda 
karalarda yer alan göllerin tabanında oluşmuş kumtaşı+çamurtaşı+kireçtaşı) olarak belirtilmiştir. 
Bu orta sert kaya birimi, oluşum malzemesi itibarı ile killerden yapılı olup, bünyesinde bir miktar 
su tutmasına rağmen akifer (su veren) özellik göstermez” yazılıdır.



  

Buna göre, Akbelen Ormanı ve Akbelen mahallesi de haritadan silinecektir. Sayın Bilirkişi, 
bu birimlerin su vermediğini iddia etmiştir. Oysa bu birimde açılmış çok sayıda sondaj 
kuyusu ve keson kuyu bulunmaktadır. Bunlarla bölgedeki tarlalar sulanmaktadır. Bilirkişi, 
bunları araştırmadan genel bilgilere göre kanaat belirtmiştir ki böyle bir mütalaa kabul edilemez 
(jeoloji ve hidrojeoloji, yerel olarak değişim gösterir. Öyle olmasaydı, jeolojik ve jeofizik etütlerin 
yapılmasına gerek olmaz, genel bilgilerle hareket edilirdi). Söz konusu sondaj ve keson kuyularının 
bazılarına ait koordinatlar aşağıdadır:

SU KUYULARI – İKİZKÖY 
Mehmet Döşeme 453 parsel 37°10'36.61"K 27°50'51.98"D1.
Hasan Demir 455 parsel 37°10'41.82"K 27°50'44.64"D k2.
Halil İbrahim 466 parsel 2 artezyen kuyu 37°10'46.54"K 27°50'54.28"D az3.
Celal Yeniadım artezyen 37°10'28.47"K 27°50'60.00"D4.
Necati Ova kesonuyusu 37°10'25.92"K 27°50'52.28"D k5.
Necati Ova2 kesonuyusu 37°10'27.56"K 27°50'54.48"D6.
Necati Ova3 artezyen 37°10'30.20"K 27°50'50.01"D k7.
Kadir Pınar kesonuyusu 37°10'23.70"K 27°50'54.98"D8.
Celal Pınar kesonuyusu 37°10'22.93"K  27°50'57.33"D9.
Mustafa Bilge artezyen + kesonuyusu 37°10'20.62"K 27°50'55.51"D10.
Şadiye Demir kesonuyusu 37°10'16.02"K 27°51'1.66"D k11.
Zahide Gülbaş keson. 37°10'16.88"K 27°51'5.46"D12.
Tayip Akça keson. 37°10'16.64"K 27°51'4.35"D13.
Şadiye2 keson. 37°10'14.36"K 27°51'1.04"D14.
Mustafa Arıcı artezyen 37°10'10.80"K 27°51'5.91"D15.
Cevriye Asar keson. 37°10'4.22"K 27°51'5.00"D16.
Mustafa Önel keson. 37°10'3.87"K 27°51'5.84"D17.
Yaşar Ölmez keson. 37°10'10.61"K 27°50'57.96"D az18.
Dursun Yıldırım keson. 37°10'10.42"K 27°50'55.22"D19.
Mustafa Yıldırım keson. 37°10'8.74"K 27°50'54.09"D20.
Ayşe Özkan keson. 37°10'7.91"K 27°50'55.78"D21.
İsmail Çoban keson. 37°10'9.93"K 27°50'58.10"D22.
Dursun Aktaş keson. 37°10'14.35"K 27°50'55.47"D23.
Nadire Günal keson. 37°10'15.50"K 27°50'52.07"D24.
Hüseyin Omur keson. 37°10'14.74"K 27°50'50.23"D k25.
Nadire Günal2 artezyen 37°10'15.46"K 27°50'47.49"D26.
Ayşe Çoban keson. 37°10'18.08"K 27°50'48.19"D az27.
Mehmet Oğultürk artezyen 37°10'13.49"K 27°50'44.66"D28.
Feriştah Döşeme keson. 37°10'21.47"K 27°50'37.37"D k29.
Duran Çoban keson. 37°10'20.22"K 27°50'39.47"D k30.
Hasan Yorulmaz artezyen 37°10'15.45"K 27°50'20.70"D31.
İmdat Yorulmaz artezyen 37°10'15.11"K 27°50'16.21"D32.
Yaşar Üstün artezyen + keson. 37°10'29.06"K 27°50'45.86"D k33.
Köy Çeşmesi + kesonuyusu 37° 9'50.82"K 27°51'0.82"D34.



  

Köy kuyusu keson. 37° 9'52.38"K 27°50'58.34"D35.
Mahir Özkan keson. 37° 9'53.41"K 27°50'57.48"D36.
Köy kuyusu2 keson. 37° 9'50.21"K 27°50'59.79"D37.
Alı Geriş keson. 37° 9'57.60"K 27°51'9.48"D38.
Nihat Çam keson. 37° 9'57.88"K 27°51'9.97"D39.
Celal Döşeme keson. 37°10'48.84"K 27°51'48.64"D k40.
Rahmi Yeniadım keson. 37°10'40.02"K 27°51'41.87"D k41.
Mehmet Bozdağ keson. 37°10'45.49"K 27°51'41.23"D k42.
Mehmet Çukur keson. 37°10'48.78"K 27°51'40.79"D43.
Hasan Demir keson. 37°11'1.70"K 27°51'34.30"D az44.
Erol Yıldırım keson. 37°11'3.25"K 27°51'29.43"D az45.
Bahattin Göktepe keson. 37°11'5.15"K 27°51'27.50"D k46.
Halil Demir 2 kesonuyusu 37°11'7.02"K 27°51'20.49"D47.
Gülten Barçın 10 m. arayla 3 kuyu 37°11'3.93"K 27°51'13.15"D48.
Aden Demir keson. 37°11'1.21"K 27°51'6.85"D k49.
Halil Demir keson. 37°11'5.24"K 27°50'57.11"D50.
Ömer Demir keson. 37°11'2.95"K 27°51'0.63"D51.
Adem Demir keson. 37°10'44.47"K 27°50'57.38"D az52.
Gülgün Şahin artezyen 37°10'24.59"K 27°50'47.37"D53.
Nihat Çam keson. 37°10'59.99"K 27°50'25.26"D k54.
Tayfun Çetinel pınar 37°10'58.35"K 27°50'24.04"D k55.
Bilal Ünal artezyen 37°10'57.15"K 27°50'21.34"D56.
İsmail Ayaz sondaj 37°11'8.97"K 27°50'23.92"D57.
Ali Demir keson. 37°11'7.52"K 27°50'45.35"D k58.
Eyüp Gürpınar keson. 37°11'18.73"K 27°50'40.19"D59.
Hüseyin Ayaz keson. 37°11'16.12"K 27°50'47.58"D60.
Eyüp Gürpınar2 keson. 37°11'16.49"K 27°50'56.25"D61.
Tevriye Uygun 854 parsel keson. 37°11'15.71"K °51'2.82"D62.
Ali Günal 862 parsel keson. 37°11'17.92"K 27°51'4.72"D k63.
Mustafa Ali Günal 860 p. keson. + pınar 37°11'19.10"K 27°51'9.84"D az64.
Mücahit Akan 863 p. keson. 37°11'22.41"K 27°51'10.76"D65.
Selahattin Demir 867 p. keson. 37°11'23.24"K 27°50'59.49"D az66.
Mustafa Sezer 850 p. keson. 37°11'16.04"K 27°50'17.22"D67.
Ali Günal 895 p. 2 keson. 37°11'27.72"K 27°50'16.73"D68.
İclal Gökbel 894 p. keson. 37°11'32.46"K 27°50'21.45"D69.
Veysel Gökçe 879 p. Artezyen 37°11'32.70"K 27°50'31.68"D70.
Korkmaz 658 p. Artezyen 37°11'22.81"K 27°50'8.05"D71.
Nihat Çam 673 p. Artezyen 37°11'10.26"K 27°49'59.76"D72.
Durmuş Ünal 675 p. keson. 37°11'11.72"K 27°49'38.59"D73.

 k= kuruyan; az= suyu çok azalmış kuyulardır.  Kabaca çokgenle işaretli Çamköy’ün batısında 
kalan bölgedeki 9 kuyu vardır. İşaretlenemeyen, kömür havzası dibinde uzun yıllar ortak kullanılan 
ve 3 mahalleyi besleyen ayrıca 2 artezyen kuyusu da kurumuş durumdadır



  

Bu kuyuların yerlerinin uydu görüntüleri de aşağıda verilmiştir

Bu haritadan da anlaşılacağı gibi, bilirkişinin akifer değil (su taşımaz) dediği jeolojik ortamda 
80-90 adet sondaj ve keson kuyu bulunmaktadır. Ancak kömür madeninin, bu kuyuların 



  

beslenme alanını yok etmesi nedeniyle, bu kuyuların verimleri azalmaya ve hatta kurumaya 
başlamıştır. Bilirkişi raporunda ise, madene daha uzak bölgedeki bir alanda birkaç kuyudan 
söz edilmektedir.  Yani bilirkişi, sahayı yeterince dolaşmamış, bir hidrojeolojik araştırma 
için olmazsa olmaz bir inceleme konusu olan sondaj ve keson kuyuları araştırmamıştır. 
Bunun yerine, maden adına yapılan araştırmalardan yararlanmayı seçmiştir.

Yine  aynı sayfada; "Dava konusu alanın batı kısmında alüvyonel bir düzlük yer almaktadır 
(Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5). Önceki çalışmalarda “Kocamandere taşkın ovası” olarak anılmaktadır. Bu 
güncel örtü bölgede ikincil akifer durumundadır" yazılıdır.

Bu bölgede de sondajlar ve keson kuyular bulunmakta ve bunlardan da su alınmaktadır. Sayın 
Bilirkişi, alüvyonun altında Sekköy birimine girileceğini ve bu birimdeki kömürün de 
işletileceğini hesaba katmamış olacak ki raporunda bundan hiç söz etmemiş. Bu ikincil akifer 
de kömür ocağı nedeniyle yok olacaktır.

Sayfa 24’deki fotoğraflarda, Bodrum kuyuları ve bir gözlem kuyusu görülmektedir.  Bu kuyuların 
özellikleri (derinlikleri, su seviyeleri, verimleri vb) hakkında bilgi ise raporda yer 
almamaktadır. Bu kuyuların kot olarak yüksekte olmasını, kömür madeninden etkilenmemek için 
yeterli saymıştır. Oysa kuyuların derinlikleri, kömür madeninden daha aşağılara inmekte ve 
dolayısıyla kömür madeninden etkilenmesi olasılığı bulunmaktadır.

Sayfa 25'de ;  "...Bölgedeki kaya birimleri içerisinde büyük ve küçük ölçekli yapısal ögeler (fay ve 
kırıklar) yer almakta olup, mevcut ocağın kuzeydoğusundan (Şekil 4) başlayıp, Akbelen ormanı ve 
ocak arasından geçeceği öngörülmektedir (Şekil 5 ve 9). Ocağın günckesonuzey işletme sınırı bu 
hatta yer almaktadır. Bu kırık, bir vadi oluşturmakla yüzey sularını doğudan batıya doğru 
taşımalıdır. Ancak, keşif günü bir akış gözlenmemiştir. Linyit kömürü eldesi amaçlı, uzun süredir 
işletilen maden sahası açısından da bir olumsuz duruma (su baskını, yamaç stabilitesinin 
bozulması vb) neden olmamıştır..." yazılıdır.

Sahada bir taşkına neden olmama bilgisinin kaynağı nedir? İşletme tarafından verilen bir bilgi 
midir, hangi gözleme dayanılarak yazılmıştır? Bu yıl aşırı kurak geçen mevsim nedeniyle, ülkenin 
çok yerinde olduğu gibi bu kırık hattının oluşturduğu derede de su bulunmaması mevsimsel olarak 
çok normal bir olgudur. Bu derenin su taşımadığını, çevre ekosistemine katkı sağlamadığını 
göstermez. Dereler, sularını akış aşağı taşıyarak daha alt kotlardaki yerlerdeki yer altı 
sularını kış aylarında beslediği, herkes tarafından bilinmekte iken bilirkişi bunu burada göz 
ardı etmiştir. Diğer yandan aynı sayfanın ilerleyen bölümünde kendisi de buna değinmiştir. 

Aynı sayfanın ilerleyen bölümünde: "...Dosya içeriğinden, Akbelen ormanı bölgesinde Gözlem 
Sondajlarının yapıldığı (Şekil 8) ve kömür içeren killi kireçtaşı biriminin kalınlığının 200-250m 
derinliğe kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu alana düşen yağışlar, orman örtüsü altındaki 
birimde yer alan akaçlamalar yoluyla yüzey sularını ana akifere (rekristalize kireçtaşları) ve 
alüvyona (ikincil akifer) taşımaktadır. Kil bantları içeriği nedeniyle yağışları süzerek kendi içinde 
taşıması ve biriktirmesi mümkün olmamaktadır..." yazılıdır.



  

Yer altı suyu jeolojisi (hidrojeoloji) açısından bu ifadeler oldukça talihsizdir. Öncelikle 
karstik olduğu yine bu raporun başka yerlerinde belirtilen kireçtaşlarının suları daha 
derinlere iletmesi açık bir gerçekliktir. Öyle olmasaydı, yukarıda bir kısmının koordinatları 
verilen sondaj kuyularının hepsi verimsiz olurdu.

Sayfa 26'da;
"Bu durumda, jeolojik olarak sınırlı bir alanı kaplayan Akbelen ormanı altında yer alan kömür 
içerikli killi kireçtaşı birimi varlığının bölgedeki yüzey sularını etkilemeyeceği, işletilmesi 
durumunda ise ana akifere zarar vermeyeceği görülmektedir. 
Diğer yandan, orman alanı güneyi ve güneydoğusunda yer alan aynı litolojik özellikteki kaya 
gurubu yaklaşık elli yıllık bir süreçte işletilmiş, orman alanı önünde uzun ve derin bir şev 
oluşturmuştur (Şekil 5). Birimin iyi bir akifer özellik göstermesi söz konusu olsa idi, bu şev 
aynasının pek çok noktasından mevcut maden sahasına yüksek debilerde su gelişleri gözlenecekti. 
Bilindiği kadarı ile akifer bozulması başta olmak üzere, mevcut işletme, çevresine yer altı suları 
açısından zarar vermemiştir"
yazılıdır.

Yukarıdaki ifadelerin tümüyle işletme tarafından verilen bilgilere dayandığı anlaşılmaktadır. 
Daha önce alıntılanan raporlarda bile bu ortamın akifer özellikleri anlatılmış olmakla 
birlikte bilirkişi, eski tarihlere ait bu yorumları ancak şirketin verdiği bilgilere göre 
yapabilir. Yani taraflardan birisinin verdiği bilgilere dayanıldığı anlaşılmaktadır ki bu 
durum bilirkişinin tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Ayrıca, Akbelen ve çevresindeki 
kuyuların sularının, madenden sonra giderek azaldığı belirtilmektedir ki bilirkişi zahmet edip bunu 
araştırsaydı, bu ifadeleri yazmazdı.

Aynı sayfanın ilerleyen bölümlerinde, sonraki sayfada da devam etmek üzere Reşat 
Ulusay’dan alınma şu bilgiler yer almaktadır:
"İşletme alanında yeraltısuyu taşıyabilecek diğer bir birim, Sekköy formasyonunun en üst 
seviyelerini oluşturan kireçtaşı-marn ardalanması ile bunun üzerine gelen gölskesonireçtaşları 
olarak belirlenmiştir. Sekköy formasyonunun üst seviyelerini oluşturan ve karbonat bileşeni yüksek 
marn-kireçtaşı ardalanmasından oluşan birim, sığ da olsa, belirli bir derinliğe kadar karstlaşmış 
ve geçirgen bir yapı kazanmıştır. Bu ardalanmanın üzerine gelen gölskesonireçtaşları ise, daha 
yaygın ve daha derin bir karstlaşma göstermektedir. Bu iki seviye birlikte, proje alanında sığ ve 
yaygın olmayan bir akifer oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, işletme alanında genellikle tepe 
gibi yükseltiler üzerinde “şapka”lar halinde gözlenen birim, yeraltısuyu sorunu yaratacak 
potansiyele sahip bir akifer oluşturmamaktadır. Yağışlardan beslendiği durumlarda, alttaki 
geçirimsiz kompakt marnlarla olan dokanaklarından su hızlıca boşalmaktadır. Temele ait 
kireçtaşları veya yamaç molozlarından gelen yeraltısuların kırık ve faylarla bu birime ulaşması 
durumunda ise, noktasal boşalımlar gözlenebilmektedir. Noktasal boşalımlar, bu birimin genellikle 
üst kotlarda yeralması nedeniyle geçicidir. Bu nedenle, işletme güvenliği açısından bir tehdit 
oluşturmazlar. Bu birimin Çamköy dolaylarında yüzeyaltında aşınmamış, dolayısıyla kalın ve 
yaygın kütleler oluşturduğu alanlarda verimli bir akifer oluşturduğu bilinmektedir"



  

Çok yaman bir çelişki! Aynı birim için Sayın Bilirkişi, akifer değildir derken kendi yaptığı 
alıntıda birimin Çamköy’de kalın ve yaygın kütleler oluşturduğu alanlarda verimli bir akifer 
olduğu net bir şekilde belirtiliyor. Tek eksiklik, bu suların daha üst kotlardaki (aşağıdaki 
harita ve maden sahasından çamköye doğru alınan kesitten de görüleceği gibi maden sahası 
dahil) yerlerden taşındığının belirtilmemesidir.  

Sayfa 27; 2- Ekmekçi, vd. tarafından Nisan-2013’ de hazırlanan “TKİ?Geli Akbelen?Karacahisar 
(Milas?Muğla) Linyit Sahaları Ve Yakın Dolayındaki Hidrojeolojik Koşulların Mevcut Verilere 
Dayanılarak Linyit Madenciliği Ve Bodrum İçmesuyu Kuyuları Açısından Değerlendirilmesi, 
Değerlendirme Sonuç Raporu” içeriğinde; Çamköy alt havzasında depolanan ve kömür içermeyen 
Neojen çökelleri hidrojeolojik açıdan tek bir birim olarak, düşük verimli bir akifer şeklinde 
tanımlanmıştır. Karacahisar alt havzasındaki kömürlü Neojen çökeller ise Işıkdere sahasındaki 
Neojen çökellerine benzerlik göstermektedir. Karacahisar alt havzasında Sekköy formasyonunun 
en üst seviyelerini oluşturan gölsel plaket kiraçtaşları bu kesimdeki akiferi oluşturmaktadır.

Yine sayın Bilirkişiyi yanllışlayan bir ifade

5. Çamköy alt havzası ile Karacahisar alt havzasını ayıran fay zonu, Karacahisar işletme sahasının 
kuzey sınırını oluşturmaktadır. Bu fay zonu geçirimli bir ara kuşak oluşturmuştur. Fay zonunda 
açılan kuyuların temelde bulunan karstik akiferleri kesmesi sonucunda kuyularda yüksek verimler 
elde edildiği görülmektedir. Fay zonundan uzaklaşıldıkça verimin azaldığı ortaya konmuştur.
6. Karacahisar sahasında kazıların başlamasıyla gölskesonireçtaşlarının boşalımından
kaynaklanabilecek yerel sorunlar yaşanabileceği beklenmektedir. Bu boşalımlar, büyük bir



  

olasılıkla yerkesonarstik boşlukların hızlı boşalımı şeklinde gözlenecektir ve bu nedenle işletme
güvenliğini tehdit etmeyecek boyutta, önlem alınabilecek düzeyde gerçekleşecektir.

Bu fay zonunun da iyi bir akifer (su veren birim) olduğu görülüyor. Bu fay zonu, Akbelen 
ormanlarının sınırıdır ve fay zonunun yeraltısuları Akbelen batısındaki ovaya doğru akış 
gösterir ve dolayısıyla Akbelen’e ait olmalıdır. 6. Maddede ise, işletme kazıları nedeniyle 
kireçtaşlarının karstik boşluklarından ani su boşalımları olacağı belirtilmiş. Yani bu 
kireçtaşlarının yer altı suyu taşıdığı yazılmış. Bilirkişi, kendi raporuna eklediği bu notları da 
görmezden gelip Akbelen’in bulunduğu bölgenin yer altı suyu açısından olumsuz olduğunu 
yazmıştır.

Bilirkişi raporunun bu bölümünde aşağıdaki ifade yer alıyor:
“Bunun yanında tarafımızdan keşif mahallinde çok net bir şekilde gözlenen, dava dosyası içeride 
yer alan Google Earth haritasındaki yeri ve uzanımı da izlenen SW-NE yönlü fay hattının; 78Ha’ 
lık Akbelen orman alanının tam anlamıyla güney sınırını oluşturduğu gözlenmiştir.”

Yani aslında bilirkişi de bu fay hattının Akbelen ormanı sınırında olduğunu gözlemlemiş, 
ancak bu fay hattının yer altı suyu potansiyelinin yüksek olduğunu ve Akbelen’e ait 
olabileceğini dikkate almamıştır.

Sayfa 28; Jeolojik Birimlerin Hidrojeolojik Özellikleri bölümünde ise; “Yukarıda sahanın genel 
anlamda jeolojisi, gözlenen formasyonlar ve bunların hidrojeolojik özellikleri verilmiştir. Söz 
konusu alan yeraltı suları açısından olumsuz olup akifer (suveren) özelliği taşımamaktadır. 
Kocaman Dere isimli mevsimsel akışlı bir dere mevcuttur. Yaklaşık 4 km batısında Su Çıktı 
Kaynağı, 2-3 km kuzeybatısında Çamköy Kuyuları( 100-200m) sondaj kuyuları Yine uzaklığı 10km 
yi bulan ve Bodrum’a su transfer edilen Dereköy sondaj kuyuları önemli su kaynakları olarak 
izlenmektedir. İkizköy Mahallesi içme ve kullanma suyunu 90 lı yıllarda açılan SK-1 ile 1/25000 lik 
haritada işaretli sondaj kuyusundan temin etmekte iken kuyu veriminin düşmesi üzerine yine SK-2 
ile gösterilen daha güneyinde bir yere 2000 li yıllarda 150metre kuyu açılmış ve su alınamamıştır. 

Bu veriler de yörede yer altı suyu bulunduğunu ve olasılıkla kömür işletmesi nedeniyle 
İkizköy’e su sağlayan kuyunun zamanla verimini kaybettiğini gösteriyor (kuyu 90 lı yıllarda 
açılmış, yani kömür işletmesinden etkilendiği açıktır). Yörede açılmış çok sayıda sondaj 
kuyusu ve Su Çıktı isimli bir kaynağın varlığı da yine bu rapor içerisinde yer alıyor.



  

Sayfa 29; Eski bilirkişi raporundan alınan aşağıdaki ifadeler de önemlidir:
“Çamköy alt havzasında depolanan ve kömür içermeyen Neojen çökelleri hidrojeolojik
açıdan tek bir birim olarak, düşük verimli bir akifer şeklindedir. Karacahisar alt havzasındaki 
kömürlü Neojen çökeller ise Işıkdere sahasındaki Neojen çökellerine benzerlik gösterdiğini, 
Karacahisar alt havzasında Sekköy formasyonunun en üst seviyelerini oluşturan gölsel plaketli 
kireçtaşları bu kesimdeki akiferi oluşturmaktadır. Akbelen sahasında akifer niteliği taşıyan Sekköy 
formasyonuna ait gölskesonireçtaşı parçalanmış durumda olduğundan önemli miktarda yeraltı 
suyu taşıma potansiyeline sahip olmadığı belirtilmektedir. Akbelen batısında fay zonunda açılan 
kuyuların tamamına yakın bir bölümü sularını Likya naplarına ait temkesonaya akiferlerinden 
almaktadır. Çamköy Neojen birimlerinin oluşturduğu akiferde yeraltı suyu akım yönünün fay zonu 
kanalıyla Suçıktı kaynaklarına ulaştığı söylenmektedir.”

Görüldüğü gibi eski bilirkişi de Akbelen’in içinde yer aldığı Çamköy alt havzasının kısmen 
de olsa akifer özelliği taşıdığını, buralarda açılan sondajların (haritaya göre maden 
alanından geçtiği anlaşılan) Likya Napından su aldığını belirtmektedir. Sekköy 
formasyonunun kireçtaşlarının parçalanmış olduğu için önemli miktarda su taşıma 
potansiyeline sahip olmadığı varsayımında bulunmasına karşın, buradaki suların fay ile 



  

Suçıkan kaynağına taşındığını belirterek kendisiyle çelişmektedir. Öyle ya, burada su yoksa 
olmayan su fay ile nasıl taşınıyor?

Bu sayfada verilen ve önceki bilirkişilerden birisi tarafından verildiği belirtilen harita, 
kömür içeren Miyosen birimlerinin, Pliyosen birimleri altında çok daha geniş alanlarda 
(Çamköy’e  kadar) yayıldığını gösteriyor. Yani, kömür işletmesinin, tüm bu alanları da 
haritadan silme olasılığı bulunuyor. 

Eski bilirkişinin şu ifadeleri de bu raporda kullanılmıştır:“Hidrojeoloji açısından da 
bakıldığında kömür içeren Neojen çökeller genellikle havzaya düşen yağışlardan ve yüzey 
sularından beslenmektedir. Neojen çökellerden alınan sular yerel öneme sahip ancak düşük verimli 
akifer özelliğindedir.

Diğer  yandan,  sayın bilirkişi 01.03.2022 tarihinde yapılan  keşif sonucu düzenlenen raporun 
"Dava Konusu Alanın Hidrojeoloji Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlığı altındaki; 
"...Kömür rezervinin alınması sonucunda rezervin tabanında bulunan killi birimler yüzeye çıkarak 
zeminde gecirimsiz bir yapı oluşturacaktır. Bu durumda mevsimsel yağışlarla yüzeye düşecek su 
miktarı yeraltına sızmaksızın yüzeysel akışa geçerek taşkınlara neden olabilecektir.Yeraltı 
sularının yüzeye boşalması, bölgeye düşen mevsimsel yağışın yüzeysel akışa geçmesi su 
baskınlarının oluşmasına, bölgede bulunan yerleşik alanların ve tarımsal alanların olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olacaktır. ..." tespit  ve mütalaasını  çürütecek  hiç bir değerlendirme 
de yapmamıştır.

Düşük de olsa bir akiferdir ve burada da belirtildiği gibi “yerel öneme (yani Akbelen ve 
çevresi için) sahiptir” 

Jeoloji Bilirkişisi, Akbelen mahallesinin de yer aldığı Akbelen ormanının ve Akbelen 
mahallesinin  maden nedeniyle ortadan kaldırılacak olmasının, bölgedeki yer altı sularının 
maden nedeniyle azalarak tükenecek olmasının hangi jeolojik nedenlerle uygun olduğunu ise 
hiçbir yerde belirtmemiştir. Sadece "Bu veriler ışığında Muğla ili, Milas ilçesi, Akbelen-İkizköy 
Mahallesi sınırlarında yer alan  orman sahası için (müdahil) Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. adına maden açık işletme izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman 
Bakanlığı işleminin iptali isteminin JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN UYGUN OLMADIĞI, 
görüş ve kanaatindeyim" ifadesiyle yetinmiştir. Hangi jeolojik neden bir ormanın yok edilmesin 
için uygun olabilir?

Sayfa 31’de verilen aşağıdaki haritada, Çamköy ile kömür madeninin aynı jeolojik birimler 
üzerinde olduğunu gösteriyor. Oysa, yukarıda, Çamköy alt havzasının farklı litolojide olduğu 
belirtilmiş. Hangisi doğru?



  



  

Yukarıdan beri alıntıladığımız ifadeler ve bunların hidrojeoloji bilimi açısından eleştirileri de 
gösteriyor ki bu Bilirkişi raporu özensiz hazırlanmış ve çelişkilerle doludur. Bu nedenle de 
dikkate alınmamalıdır.

3.) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME;

Bilirkişi raporunun Maden mühendisliği bilimi açısından değerlendirme bölümü, adeta katılan 
şirketin savunmaları niteliğindedir. Dava dosyasına  tarafımızdan  sunulan  bilgiler ve özellikle 
05.08.2022  tarihli dilekçe ekinde sunulan uzman  görüşlerinin hiç birisi dikkate 
alınmamıştır.  Objektif ve bilimsel değildir, bir orman ekosistemini korumaya yönelik 
davamıza hiç bir katkısı olmamıştır.

Bu nedenle hükme  esas alınamaz.  

4.) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK FLORA VE FAUNA YAPISI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLME;

Her ne kadar bölüm başlığı içerisinde fauna kelimesi geçiyor olsa da bu bölüm altında faunaya dair 
herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu sebeple ilgili bilirkişi raporu davamızdaki 
uyuşmazlığın çözümüne  elverişli bir rapor değildir. 

Raporun 56. Sayfasında aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1 BK raporu sayfa 56’da yer alan ifade

Aynı raporun 65. Sayfasında aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir (Şekil 2).

Şekil

 2 BK Raporu sayfa 65’te yer alan ifade

Bu iki ifade birbiri ile çelişmektedir çünkü BK raporu sayfa 69’da sunulan Tablo 1. Prof Dr Hayri 
Duman Tarafından 2016-2022 Yılları Arasında Farklı Mevsimlere Ait Çalışmalar Sonucu 
Hazırlandığı Görülen Dava Konusu Alanın Floristik Yapısı, Endemizm Durumu, Bolluk Derecesi 
ve Habitat Durumu isimli tabloda alanda; (1) Ranunculus reuterianus Boiss, (2) Ferulago humilis 
Boiss, (3) Peucedanum chryseum (Boiss. & Heldr.) Chamberlain, (3) Galium brevifolium Sm. 



  

subsp. brevifolium, (4) Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata, (5) Symphytum anatolicum Boiss., 
(6) Verbascum splendidum Boiss., (7) Verbascum lydium Boiss. var. lydium, (8) Phlomis lycia D. 
Don, (9) Stachys cretica L. subsp. smyrnaea (Boiss.) Rech. Fil. ve (10) Origanum sipyleum L. 
olmak üzere 10 farklı endemik bitkinin bulunduğunu ve ayrıca 1 korumada öncelikli bitki türü 
Cyclamen hederifolium Aiton -  VU bulunduğunu göstermektedir.

Ayrıca Prof. Dr. Hayri Duman tarafından hazırlanan raporun bulgular bölümünde aşağıdaki ifade 
yer almaktadır (Şekil 3).
 

Şekil 3

Bu ifadeden de anlaşılabileceği gibi alanda 11 Türkiye endemiği (yani dünya üzerinde yalnızca 
Türkiye’de bulunan tür), 1 nadir ve 1 nesli tehlike altında olmak üzere toplam 13 korumada 
öncelikli bitki türü bulunmaktadır. Yani alanda bulunan bitki türlerinin %5’i korumada önceliklidir. 
Ancak raporun herhangi bir yerinde bu türlerin dağılım alanları, birey sayıları, bölgesel ve nüfusa 
göre nisbi nüfusları gibi koruma planlaması için gerekli parametrelere yer verilmemiştir. Ayrıca 
işletme sırasında bu türlerin ne kadarının yok edileceği açıklanmamıştır. 

Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Madde 8-“In-situ” Koruma (d) 
Ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunmasını ve yaşayabilir tür popülasyonlarının 
doğal ortamlarında tutulmasını teşvik edecektir; ve (k) Tehdit altındaki türlerin ve popülasyonların 
korunması için gerekli mevzuatı ve/veya düzenleyici diğer hükümleri geliştirecek veya idame 
ettirecektir demektedir. 

Benzer bir şekilde; Bern Sözleşmesi Madde 3.- (1) Her Âkit Taraf, yabani flora ve fauna ile doğal 
yaşama ortamlarının, bilhassa nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik 
olanlarının ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak 
muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştireceklerdir. ve Madde 4.- (1) Her Âkit Taraf, 
yabani flora ve fauna türlerinin yaşama ortamlarının, özellikle I ve II numaralı ek listelerde 
belirtilenlerin ve yok olma tehlikesi altında bulunan doğal yaşama ortamlarının muhafazasını 
güvence altına almak üzere, uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. demektedir.

Diğer  yandan önceki iki ayrı keşif ve bilirkişi incelemesinde bu uzmanlık alanında verilen 
raporlarla eldeki rapor taban  tabana zıttır. 01.03.2022 tarihinde yapılan keşif sonrasından 
düzenlenen raporun  "Dava Konusu Alanın Biyoloji (Flora) Disiplini Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi" başlığı altında; "...Alanda yürütülecek maden faaliyeti sonucunda şüphesiz ki 



  

söz konusu orman ve içerisinde var olan ekosistem geri dönüşümü olmayacak şekilde ortadan 
kalkacaktır..." şeklinde çarpıcı bir değerlendirme yapılmıştır. Eldeki raporda tam olarak bunun 
aksi söylenmekte olduğu halde önceki raporu çürütecek hiç bir bilimsel değerlendirmeye yer 
verilmemiştir.

Eldeki bilirkişi raporundaki değerlendirmelerin aksine,   Akbelen Ekolojik Koridor niteliğinde 
olan mutlaka korunması gereken bir bölgedir. 

Akbelen Ormanı; tıpkı otoyollarla birbirinden ayrılan ormanlık alanlar üzerinde yapay olarak inşa 
edilen ekolojik köprüler gibi kuzeybatısında ve güneybatısındaki ormanlık alanlar arasında köprü 
vazifesi görmektedir. Ormanın çevresel yönden önemini artıran hususlar şu şekilde sıralanabilir. 
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın felaketiyle Akbelen Ormanı’nın güneybatısında yer 
alan ormanlar büyük ölçüde yok olmuştur. Son dönemde yangın ekolojisi uzmanlarının sağladığı 
bilgiler geçmişteki varsaydığımız gibi yangın bölgesini ağır makinelerle temizleyip ilk 
ağaçlandırma döneminde ağaç dikimi gerçekleştirerek artık doğallığını yitirip koruluk haline 
getirilmiş ormanlar oluşturma yaklaşımının hatalı olduğunu göstermiştir. Toprak örtüsünün alt üst 
edilmesi o alandaki bitki örtüsünün dağılımını etkilediği gibi alana doğal olmayan yoldan 
fidanlıklardan getirilerek dikilen ağaçlarla bölgenin ekolojik DNA’SI bozulmaya uğrayacaktır. Bu 
nedenle yangın ekologları tarafından insan müdahalesine kesin olarak karşı çıkılmakta ve yangın 
alanının yaklaşık 20 yıl boyunca titizlikle korunması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  Yapılacak 
ağaçlandırma çalışmaları bitki çeşitliliğinde azalmaya yol açmaktadır. Fidanlıklarda tüm bitki 
türlerinden çok sayıda üretilemediği için ağırlıklı olarak ağaçlandırma kızılcam fidanı dikimi 
şeklinde olmaktadır. Oysa Akdeniz ikliminde çam türleri (kızılçam, karaçam, halepçamı), meşe 
türleri (tüylü meşe, pırnal meşesi, piynar-pinar meşesi) tepelik ve kurak alanların hâkim ağaç 
türleriyken akarsu kıyıları ve vadi tabanları gibi tabandan suya daha kolay ulaşılabilen bölgelerde 
başta sığla olmak üzere çınar ve kavak gibi ağaç türleri ve daha kısa boylu sakız, defne, sandal, 
kocayemiş gibi ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaç türleri içinde sığlanın önemli bir yeri vardır zira 
yapraklarıyla çınar ağacını andıran sığla, dünyada yalnızca Muğla ve Aydın’da yayılım gösteren 



  

endemik bir türdür, doğal yapısı korunan neredeyse tüm vadilerde sığla ağacını görmek 
mümkündür. Ağaç türleri dışında Akdeniz ikliminin temel bitki örtüsünü topluca maki olarak 
adlandırılan çalılıklar oluşturmaktadır. Genelde daha önce yangın geçiren kayalık alanlarda veya 
insan tahribatına uğrayan yerlerde görülen makilikler sahip olduğu çeşitlilik bakımından hayvan 
varlığının beslenip çoğalmasına katkı sağlamaktadır. İşte yangın alanlarına yapılan dikimler bu 
çeşitliliği ortadan kaldırmaktadır.

Geçtiğimiz yıl yaşanan  ve  Milas ve Bodrum’u da etkileyen, yaklaşık 16 bin hektar alanı küle 
çeviren orman yangınını orman ekologlarının bu yaklaşımıyla ele alacak olursak, alanın titizlikle 
korunması gerekmektedir. Yangından birkaç gün sonra bile yanan alanlarda ağaç diplerinden çıkan 
filizler bu yaklaşımın en somut delilleridir. Bu yeniden canlanmayı doğal yoldan sağlayacak bir 
diğer etken yanan ormanın çevresindeki yanmamış doğal alanları korumaktan geçmektedir. Bitki 
varlığının yeniden kendine gelmesinde çevredeki ormanlardan rüzgâr, böcekler ve diğer canlılar 
vasıtasıyla tohum taşınımı gerçekleşecektir. Ormanı orman yapan yalnızca bitkiler değil aynı 
zamanda hayvanlardır. Ağaçlandırma da yapılsa, doğal yoldan bitki örtüsünün canlanması da 
beklense burada artık hayvan varlığının kalmadığı bir gerçektir. İşte yanmış alanlara komşu 
yanmamış ormanların önemi asıl bu noktada ortaya çıkmaktadır. Domuz, kirpi, çakal, tilki, 
kaplumbağa gibi hayvanlardan kaçabilenler hiç şüphesiz bu yanmamış alanlara kaçmıştır ve 
ormanın kendini toparlamasıyla, avcılık baskısının azaltılıp hızla çoğalmaları sağlandığında tekrar 
bu terk ettikleri alanlara döneceklerdir.

İşte bu noktada çevredeki ormanlık alanları mercek altına almak ve titizlikle yaklaşmak 
gerekmektedir. Akbelen Ormanı, yukarıda bahsetmiş olduğumuz komşu ormanlık alanlardan 
biridir, yanan alanın doğusu hâlihazırda termik santral tarafından kazılan ve doldurulan kömür 
havzasıyla termik santral tesisleri tarafından çevrelenmiştir ve orman mevcudu yok edilmiştir, 
kuzeyinde düzlük ve tarımsal amaçla kullanılan alanlar bulunmaktadır ve burada da ormanlık alan 
yoktur, batısı ise turizm baskısıyla doğal yapısı son derece kısıtlanmış Bodrum yarımadasına 
dayanmaktadır. Yanan alanın kuzeydoğusundaki Akbelen ormanı, bitki tohumu ve yok olan hayvan 
varlığının geri dönebilmesi açısından eldeki tek koridor alanıdır. Akbelen Ormanı, Milas ve 
Yatağan ilçelerinin sınırlarında yer alan Bencik Dağı’nın güneybatıdaki sınır ormanıdır. Bencik 
Dağı, 1375 metre yüksekliğinde, neredeyse bütünüyle ormanlarla ve yukarıda bahsettiğimiz zengin 
bitki örtüsüyle kaplı vadilere sahip bozulmamış bir doğal alandır. 38’i endemik 421 farklı bitkiye 
sahip olan Bencik Dağı, bünyesinde 83 numaralı kızılçam gen ormanını da barındıran Muğla’nın 
en düşük nüfus yoğunluğuna sahip yerlerdendir, vadi içlerinde birkaç küçük köy bulunmaktadır. 
Bulunduğu konum itibariyle Bencik Dağı’nın bir uzantısı olarak kabul edebileceğimiz alanlarda 
yayılım gösteren Akbelen Ormanı işte bu 38’i endemik 421 farklı bitkinin yanan alanlarda yeniden 
hayat bulmasında hayvanların ve rüzgârın da etkisiyle kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. Bölgedek en 
sağlıklı ve en nitelikli tohum rezervine sahip olması dolayısıyla gen ormanı adıyla koruma altına 
alınan bölge de hemen Akbelen ormanının kuzeydoğu komşusudur ve bu sağlıklı orman varlığı, 
yanan alanlarda eskisinden de nitelikli bir orman varlığı oluşmasının baş aktörü olacaktır. Bu 
aktarım ise ancak Akbelen ormanıyla mümkün olabilecektir.

Tüm bu bilgiler ışığında BK raporunun “FLORA VE FAUNA YAPISI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı bölümünün bilimsellikten uzak, gerçekleri yansıtmayan ve 
eksik olarak hazırlandığını  göstermektedir. 

Raporun bu bölümünü hazırlayan bilirkişiye yönelik 19.07.2022 tarihli dilekçemizdeki şu 
itirazımızın haklılığı ortaya çıkmıştır;



  

Sayın Özmerdivenli'nin akademik  çalışmalarına  baktığımız zaman,  dava konusu  işlemin 
uygulanacağı Akbelen Ormanı'nın biyolojisinin tespiti ve değerlendirilmesi ile örtüşmediği 
görülmektedir. 
Bu nedenle, dava konusu uyuşmalığın  çözümünde sayın Prof.  Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ'nin 
uzmanlığının yeterli olmayacağını düşündüğümüzden değiştirilmesini talep ediyoruz.

5.) ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLME;

Raporun bu bölümünün sonuç kısmında aynen şunlar yazılır;  "...İzin talep edilen alanın Milli Park 
alanı, Muhafaza ormanı, Korunması gereken nadir ekosistem alanı olmaması, üretilecek linyit 
kömürünün değerlendirilmesinin; rehabilitasyon projesinde R.86541 ruhsat nolu sahanın tamamını 
ve ruhsat süresinin bitim zamanına göre yeniden denetlenebilir iş ve zaman çizelgesinin 
hazırlanması koşulu ile orman izninin kamu yararına uygun olduğu kanaatindeyim..."

Sayın bilirkişi bu sonuç değerlendirmesi ile bilimsellikten uzaklaştığını,  bilirkişilik görevini 
ihmal ettiğini göstermektedir. 

Bu ifadeler, asıl görevi madenciyi ya da ekonomiyi değil ormanı korumak olan bir orman 
mühendisine yakışmayacak ifadelerdir. Kaldı ki, kendisinin de belirttiği gibi ekonomik kayıp, 
“rehabilitasyon/biyorestorasyon çalışmaları yapıldığı taktirde” olmayacağı anlaşılıyor ki 
uygulamalarda, bu rehabilitasyonun yapılacağının garantisi yoktur. 

Bilirkişi raporunda Akbelen Ormanının bir “odun ormanı” olduğu belirtilerek ormana bakış 
açısının sadece maddi (parasal) olduğu kabul edilmiştir. Oysa orman, içerisindeki zengin canlı 
varlığıyla, yaydığı oksijenle, oluşturduğu bir anlamda yer altı barajı ile çok önemli bir ekosistemdir 
ve yeniden oluşması, aynı sayıda veya daha fazla ağaç dikilmesiyle hemen oluşmamaktadır. İnsan 
ömrüyle ölçülemeyecek kadar uzun zamanda ormanlaşabilmektedir. Bu konularda çok sayıda 
bilimsel yayın bulunmaktadır. Kaldı ki, kazılarak oluşturulacak çok derin çukurda, orman altı 
humuslu toprak bulunmayacak, bu toprağın altındaki kısmen ayrışarak oksijen ve bazı yararlı 
mineraller içeren kayalar bulunmayacak, bu nedenle de buraya toprak serilse bile bunun dikilecek 
ağaçların tutması açı-sından yararlı olması beklenemeyecektir. 

01.03.2022 tarihinde yapılan keşif sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunun "Dava Konusu Alanın 
Orman Mühendisliği   Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlığı altında; "...Açık ocak 
kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak alanının genişleyeceği alanın kesilecek ağaçlar ile 
birlikte ormansızlaşacaği, orman toprağının ve mineral toprağın bu sebeple erozyona açık hale 
geleceği,yaban hayatının sürekliliği açısından ekolojik koridor olarak muhafaza edilmesi 
zaruriyeti ve rehabilitasyon çalışmaları ile mevcut orman yapısının tekrar geri getirilmesinin 
mümkün olmadığı, madencilik faaliyetleri nedeniyle önemli düzeyde ormanlık alanın ve orman 
ekosistem bütünlüğünün zarar göreceği sonucuna varılmıştır..."  denilmektedir. Bu tespit 
yukarıda "Biyolojik Çeşitlilik Flora Ve Fauna Yapısı Açısından Değerlendirilme" başlığı 
altında yaptığımız değerlendirmelerle örtüşmektedir.  Bu raporda, Akbelen Ormanının 
ekolojik koridor olma özelliğinin atlanması çok büyük eksikliktir. 



  

Bu nedenlerle raporun bu bölümünün de hükme esas alınması mümkün değildir.

6.) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLME; 

Çevre Mühendisliği multidisipliner  bir  mühendislik alanıdır.  Dolayısıyla davamızdaki 
uyuşmazlığın çözümünde en kapsamlı değerlendirme yapması gereken uzmanlık alanıdır.

Eldeki raporun  Çevre Mühendisliği Bilim Dalı Değerlendirmesi başlıklı bölümü ise  184  sayfalık 
raporun  sadece  2 sayfasını oluşturmaktadır. Bu iki sayfa içinde de dava konusu projenin yani 
Akbelen Ormanı'nın  maden ocağı halinde gelmesinin çevresel etkilerinin ne olacağına ilişkin 
 hiç  bir değerlendirme yoktur. 

İki sayfanın sonunda, şu sonuca varılmıştır. 
"Sonuç olarak, 86541 (ER. 3381562) ruhsat numaralı alanda açık ocak kömür madencilik
faaliyeti sonucunda toz ve gürültü emisyonu oluşması beklenmelidir. Ancak yukarıda belirtildiği 
üzere 29.07.2022 tarih ve RG.31907 sayılı ÇED Yönetmeliği’ne göre davaya konu açık ocak kömür 
madencilik faaliyeti, Yönetmelik hükümlerinden muaf durumdadır"

Bu sonuçtan da anlaşıldığı üzere bilirkişi dava konusu işlemi karıştırmıştır. Dava konusu 
olmayan projenin ÇED'den muaf olup olamayacağı  değerlendirmesi  yapılmıştır. O 
değerlendirmeler  de yanlıştır, ancak davamızın konusun olmadığı  için o  tartışmaya girmeyi 
gereksiz buluyoruz. 

Bu haliyle Çevre Mühendisi'nin raporu da hüküm için yeterli değildir. Uyuşmazlığın çözümü 
için mutlaka ayrıntılı şekilde yeni bir raporu alınması  zorunludur.

7.) DAVA KONUSUNUN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ENERJİ SİSTEMLERİ 
MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;

Raporun bu bölümünün davamızla ne ilgisi olduğu tarafınızdan anlaşılamamıştır.  Raporun bu 
bölümü, bilirkişi deliline başvurmanın amacı ile bağdaşmamaktadır.

Makine Mühendisliği/enerji Sistemleri Mühendisliği ile davamızın ne ilgisi vardır?  Dava konusu 
uyuşmazlıkla alakası olmayan hazır bilgilerin kes/yapıştır yöntemiyle yazıldığı raporun bu 
bölümünü de kabul etmemiz mümkün değildir.

19.07.2022 tarihli dilekçemizde bu bölümü  hazırlayan bilirkişiye yönelik olarak; 
 Makine (Enerji Sistemleri) Mühendisi Prof. Dr. Faruk ŞEN'in uzmanlığının davamızdaki 
uyuşmazlığın çözümüne  nasıl katkısı olacağı tarafımızdan anlaşılamamıştır.  Bu nedenle 
heyetten çıkartılmasını talep ediyoruz.

İtiraz ve talepte bulunmuştuk. Eldeki rapor haklılığımızı göstermektedir.  



  

8.) MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN ALANLARIN TARIMSAL 
ÇEVRE VE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ;

Raporun bu bölümü de hükme esas alınabilecek nitelikte değildir. Şöyle ki; 

Raporda özellikle işletme izni alanı içinde tarım alanı olmadığı vurgulanmış ancak çevre araziler ve 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunda belirtilen tarımsal bütünlük 
kavramı tali konu olarak düşünülmüştür. 

Her ne kadar toz ve hava kirliliği için çevrede bırakılacak yeşil bandın yeterli olacağı bahsedilmiş 
olsa da ruhsat alanı çevre arazilerden üst kottadır ve alt kotlarda bırakılacak yeşil bandın toz 
dağılımını kesmesi mümkün değildir. 

Sayfa 132’de belirtilen tarım alanının ruhsat tarihinden sonra dikilmiş olması tarım alanı 
özelliğini kaldırmaz. 

Yine raporun birçok bölümünde çevre tarım arazilerine zararın olacağı vurgulanırken, 
alınacak önemlerle bu zararın olmayacağını belirtmek raporun kendi içinde çelişmesine 
neden olmaktadır. 

Raporda bahsedilen organik maddece zengin ve verimli A Horizonunun sıyrılarak rehabilitasyon 
amacı ile saklanacağı ve daha sonra buranın eski haline çevrileceği şimdiye kadar ne yazık ki hiçbir 
işletmede görülmemiştir. Organik maddece zengin olma sebebi toprağın üzerindeki bitki 
örtüsü ve içeriğindeki mikroorganizma varlığıdır. Toprak yaşayan canlı bir varlıktır. Bu üst 
toprağın rehabilitasyon çalışmalarında tekrar kullanılması yıllar sürecektir. Bu süre içerisinde 
toprak içerisindeki mikroorganizmaların kalacağı dolayısıyla organik maddenin de yıllarca 
sabit kalacağı yani verimli olarak saklanabileceğini düşünmek bilime ters bir düşüncedir. 

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen 3 km 
çevresinde zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz 
ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez hükmünün alınacak önlemlere bağlanarak toz ve 
dumanın önüne geçileceğini ve vejetatif-generatif etkisinin olmayacağını belirtmek 
varsayımdan başka bir şey değildir. Raporun her yerinde belirtilen patlatma sıyrılma, 
işletme sırasında tozun olacağı, nakliye ile kamyonların etki yapacağı belirtilirken önlemlerin 
bu riskleri ortadan kaldıracağını belirtmek zorlama bir düşüncedir. 

Raporda da belirtildiği üzere işletme alanının yakın çevresinde tarım arazileri bulunmaktadır. 
Tarımsal üretim ile ortaya çıkan ürünler tadı, dokusu, kalitesini sadece üzerinde yetiştiği topraktan 
ve bitki çeşidinden değil bölgenin mikro klimasından ve ekolojisinden almaktadır. Belirtilen 
orman alanı da bu ekosistemin bir parçasıdır ve mikro klimaya etkisinin olmayacağı 
düşünülemez. Bu orman alanın yok edilmesi ile üretilen ürünlerin kalite ve verimlerinde 
bozulma olacağı açıktır. 



  

Şu anda devam eden işletmede raporda belirtilen hava fotoğraflarına göre yıllar içerisinde 
genişleyerek tarım alanlarını yok etmiştir. Daha fazla genişlemesi daha fazla tarım alanının yok 
edileceği demektir. Dava konusu alan ile daha fazla genişleyen alanın önümüzdeki süreçlerde 
mevcut işletmenin genişleyerek tarım alanlarını yok ettiği sabit olduğunda göre yeni izinler 
isteneceğinin bir yansımasıdır. 

Her ne kadar enerji projelerinde kamu yararı görülmüş ola da milyonarca yılda oluşmuş 
tarım arazileri daha üstün bir kamu yararı oluşturmaktadır.

Alandan çıkartılan ham madde bir kere kullanıp ekonomik değeri sonlanmaktadır. Bölgede 
binlerce yıldır devam eden tarımsal faaliyet ve bırakıldığı takdirde dünyanın yok oluşuna 
kadar devam edecek ve her yıl ürün vererek ekonomik değer üretme süreci devam edecek 
tarımsal faaliyetin;  tarımın mı enerjinin mi daha fazla ekonomik değeri vardır sorusuna 
cevabı netttir.

Bu bölümü hazırlayan sayın Bilirkişinin aşağıdaki değerlendirmesinin, bilimsel ve hukuksal 
olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

"...Mahkeme keşfi sırasındaki dava konusu orman alanlarının çevresindeki zeytin ağaçlarının 
yaşlarının 10-40 arasında değiştiği ve davaya konu orman poligonlarının çevresindeki zeytin 
ağaçlarının yaşları incelendiğinde tamamının 70’li yıllarda maden ruhsat alanlarından sonra 
dikildikleri özelliklede zeytin ağaçlarının yaşları dikkate alındığında 1984 yılında termik santral ve 
öncesinde mahkeme keşfi sırasında görülen zeytinlik alanların birkaç parsel dışında tamamına 
yakınının bulunmadığı ve 1990’lı yıllarda dikildikleri, bu bağlamda dava konusu alanın 
çevresindeki zeytin ağaçlarının termik santralin inşası ve daha öncesinde alınan maden 
ruhsatlarından sonra dikildikleri, bu durumun dava dosyasında davalı müdahiller tarafından dava 
konusu orman poligonları çevresini gösterir eski tarihli 1964, 1972, 1974, 1992 yıllarına ait 
sunulan eski tarihli hava fotoğraflarının incelenmesinden açıkça görüldüğü..."

Davamıza konu işlemin tarihi  28/11/2020'dir. Bu tarih itibariyle zeytinlikler vardır. Bu 
gerçeği hiç bir şey ortadan kaldıramaz. 

Bu gerçekler  ortadayken, sayın Bilirkişi, zeytinciliği koruyan yasa hükmünün arkasından 
dolanmak için çok çaba   harcamıştır. Ancak tüm çabalar  beyhudedir. 

12.07.2022 tarihli dilekçemizde de belirttiğimiz gibi;  Muğla  Valiliği İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü'nün 24.06.2022 tarihli yazısı ekinde  dosyaya sunulan İnceleme Raporu,  tüm 
eksikliklerine rağmen 56 adet zeytinli tarla olduğunu tespit etmiştir.

 Türkiye'deki zeytin varlığı 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 
Hakkında Kanun kapsamında koruma altındadır. Kanunun 20. maddesinde; ''...Zeytinlik sahaları 
içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif 
ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve 



  

işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi 
işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.'' denilmektedir. 
Dava konusu işlemin uygulanacağı alanda zeytinliklerin olduğu tartışmasız ortadadır,  bu  da 
tek başına işlemin hukuka aykırı olduğunu göstermeye yetmektedir.

 Kömür madeni işletmesinin zeytinlere zarar verip  vermeyeceği, bilirkişilik bir konu 
olmaktan çıkmıştır;

Dava konusu işlem açık kömür madeni işletmesidir. Söz konusu işletme doğası gereği kirleticidir. 
İşletme sırasında oluşacak başta toz emisyonları olmak üzere hava kirletici emisyonların 
zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacağı, bilirkişi görüşüne başvurulması 
gerekmeyen herkesin malumudur. Bu konuda onlarca yargı kararı, onlarca bilimsel  çalışma vardır. 
Örnek olarak Prof. Dr. Doğan KANTARCI tarafından hazırlanmış "Güneybatı Anadolu’da 
(Muğla)  Açık Kömür Ocakları Ve Termik Santrallardan Atmosfere Salınan Tozların 
Arıcılık Ve Zeytinciliğe Etkileri  Üzerine Ekolojik Bir Değerlendirme" başlıklı bilimsel 
çalışmayı ekte sunuyoruz, çalışmadan kısa bir alıntıyı aşağıda aktarıyoruz (14.07.2022 tarihli 
dilekçemiz EK-3)

"...Muğla termik santralları için işletilen açık kömür ocaklarında kazı, dolgu, şevleme ve 
özellikle kömürün nakledilmesi sürecinde her kamyonun dış tekerleğinin oluşturabileceği 
toz
miktarı (kg) ile hız (km) arasındaki ilişki şekil 3’te verilmiştir. Bu kamyonların toprak yolda 
ve pek de bakımlı olmayan dar Devlet yollarında oluşturacağı tozun küçümsenmeyecek 
miktarda  olacağı, araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır.
(...)
Tozlar yaprak yüzeyine konmakta, yaprak yüzeyinde bir tabaka oluşturmakta, yaprağın 
güneş ışınlarını yeterince almasını önlemekte ve klorofilli hücrelerin karbonhidrat vd 
sentezlerini azaltmaktadırlar. Böylece zeytin ağacının beslenmesi, meyvalarının boyutu, 
lezzeti ve yağ içeriği de olumsuz etkilenmektedir. Zeytin yaprakları 5 defa yıkandıkları 
halde bulanık su elde edilmiştir (Şekil 7).
Çapı 10 µm’den küçük tanecikler yaprakların solunum gözeneklerindeki kapakçıkların 
dibine yerleşirler. Kapakçıklar kapanamaz ve yaprak solunum gözeneğinden devamlı su 
kaybeder (Kuraklık etkisi ve kuruma sebebi) (Şekil 8). İnce toz, kül ve kükürt dioksit (SO?) 
çiçeğin dişi organının ağzına yerleşip, buradaki sıvıyı kuruttuğu için çiçek tozları ağza 
yapışamaz, yumurtalığa alınamaz ve döllenme olmadığı için meyva verimi de azalır..."

9.) ÖNCEKİ BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLMEMİŞTİR.

1 Mart 2022 tarihinde yapılan keşif sonunda düzenlenen 25.04.2022 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporu, 
uyuşmazlığın çözümüne yetecek ve hükme esas alınabilecek niteliktedir. Söz konusu raporla, dava 
konusu  maden   işletme projesinin,  orman ve  içerisinde yer alan ekosistemin geri dönüşü 
olmayacak şekilde yok olacağı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Kısa kısa aktarmak gerekirse; 

"Dava Konusu Alanın Biyoloji (Flora) Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlığı 
altında; "...Alanda yürütülecek maden faaliyeti sonucunda şüphesiz ki söz konusu orman ve 



  

içerisinde var olan ekosistem geri dönüşümü olmayacak şekilde ortadan kalkacaktır..."
 "Dava Konusu Alanın Orman Mühendisliği   Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi" 
başlığı altında; "...Açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak alanının genişleyeceği 
alanın kesilecek ağaçlar ile birlikte ormansızlaşacaği, orman toprağının ve mineral toprağın 
bu sebeple erozyona açık hale geleceği,yaban hayatının sürekliliği açısından ekolojik koridor 
olarak muhafaza edilmesi zaruriyeti ve rehabilitasyon çalışmaları ile mevcut orman 
yapısının tekrar geri getirilmesinin mümkün olmadığı, madencilik faaliyetleri nedeniyle 
önemli düzeyde ormanlık alanın ve orman ekosistem bütünlüğünün zarar göreceği 
sonucuna varılmıştır..."

"Dava Konusu Alanin Çevre Mühendisliği ve Çevre Mevzuatları Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi" başlığı altında ; "...Açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak 
alanının,  var olan kömür rezervi boyunca genişleyeceği, alanın ormansızlaşacağı, ocak alanı 
ile izne konu orman alanı arasındaki tarım alanlarının zarar göreceği, madencilik 
faaliyetleri nedeniyle önemli düzeyde toz emisyonunun oluşacağı sonucuna varılmıştır..."
 "Dava Konusu Alanın Hidrojeoloji Disiplini Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlığı altında; 
"...Kömür rezervinin alınması sonucunda rezervin tabanında bulunan killi birimler yüzeye 
çıkarak zeminde gecirimsiz bir yapı oluşturacaktır. Bu durumda mevsimsel yağışlarla yüzeye 
düşecek su miktarı yeraltına sızmaksızın yüzeysel akışa geçerek taşkınlara neden 
olabilecektir.Yeraltı sularının yüzeye boşalması, bölgeye düşen mevsimsel yağışın yüzeysel 
akışa geçmesi su baskınlarının oluşmasına, bölgede bulunan yerleşik alanların ve tarımsal 
alanların olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. ..."

denilmektedir. 

Yukarıdaki tespit  ve değerlendirmelerden sonra  Raporun Sonuç kısmında, bilirkişiler tarafından 
aşağıdaki bilimsel tespitlerle yapılmıştır.

Açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak alanının genişleyeceği, alanın 
ormansızlaşacağı, ocak alanı ile izne konu orman alanı arasındaki tarım alanlarının zarar 
göreceği, madencilik faaliyetleri nedeniyle önemli düzeyde toz emisyonunun oluşacağı,
Açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında ocak alanının genişleyeceği alanin kesilecek 
ağaçlar ile birlikte ormansızlaşacağı, orman toprağının ve mineral toprağın bu sebeple 
erozyona açık hale geleceği, yaban hayatının sürekliliği açısından ekolojik koridor olarak 
muhafaza edilmesi zaruriyeti ve rehabilitasyon çalışmaları ile mevcut orman  yapısının 
tekrar geri getirilmesinin mümkün olmadığı, madencilik faaliyetleri nedeniyle önemli 
düzeyde ormanlık alanın ve orman ekosistem bütünlüğünün zarar göreceği,
Davaya konu yürütülmesi planlan faaliyetlerin haritada gösterilen doğal orman alanını 
olumsuz yönde etkileyeceği, doğal alanlarla bağlantısı devam eden davaya konu orman alanı 
bu habitat bütünlüğünün korunması açısından son derece önem arz ettiği,
Bilhassa yörede çıkan orman yangınları alan da ve yakın çevresinde bulunan hayvan 
türlerinin barınma, üreme ve beslenme faaliyetlerinin devamlılığı açısından bu doğal 
ormanlari kullanıyor olmaları sebebiyle önem arz ettiği, Alanda yürütülecek maden 
faaliyeti sonucunda söz konusu orman ve içerisinde var olan ekosistem geri dönüşümü 
olmayacak şekilde ortadan kalkacağı ..."



  

İtiraz konu raporda, önceki rapordaki değerlendirmelere hiç değinilmemiş, bu 
değerlendirmeler bilimsel olarak çürütülmeden tam aksi yönde bir rapor düzenlenmiştir. 

Bilimsellikten ve objektiflikten uzak özensiz hazırlanmış raporu kabul etmemiz mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi; 08.08.2022 
tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi raporunun hükme esas alınması mümkün değildir. 
Sadece davalı tarafın sunduğu bilgi, belge ve raporları esas alan, davacı  yanı, içinde 
ve çevresinde yaşayan tüm canlılarla birlikte Akbelen Ormanı ekosistemini yok 
sayan, dosya kapsamına, mahallin doğal gerçekliğine, bilime ve hukuka aykırı olan 
28.10.2022 tarihli rapora karşı itirazlarımızın kabul edilmesini.

Önceki raporlar da  dikkate alınarak,  dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulmasının devamına,
İçinde Halk Saglıgı Uzmanı, İktisatçı ( toplumsal maliyet analizi yapabilecek), 
İklim Bilimci (klimatoloji ve iklim degisikligi konusunda uzman fiziki 
coğrafyacı)nin de yer alacağı  yeni bir heyet oluşturularak, tüm dosya 
kapsamının incelenmek suretiyle yeniden mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi 
yapılmasına,

karar verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Davacı Ve Davacılar Yanında Katılanlar 
Vekili  Av.Arif Ali CANGI


