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T.C. 

MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU 

DOSYA NO    :2021/563 E. 

1-DAVACI  :Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı 

Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği 

DAVACI VEKİLLERİ   :Av. Arif Ali CANGI, Av. İsmail Hakkı ATAL ve diğerleri 

2-DAVALI    :Orman Genel Müdürlüğü  

DAVALI VEKİLLERİ   :Av. Vedat SENGÖL, Av. Gökhan ORHAN 

3-DAVALI     :Tarım ve Orman Bakanlığı 

DAVALI VEKİLİ     :Hukuk Müsaviri Av.Serpil TURGUT 

4-DAVACI YANINDA MÜDAHİLLER Nejla ISIK, Tuncer SARAÇOĞLU, Melahat ÇULHA, 

Aytaç YAKAR, Mustafa YILDIRIM, Hasan YORULMAZ  

MÜDAHİLLER VEKİLİ : Av. Arif Ali CANGI 

5-DAVACI YANINDA MÜDAHİL  :Muğla Barosu Başkanlığı  

MÜDAHİL VEKİLLERİ  : Av. Atilla ÖZTÜRK ve diğerleri 

6-DAVACI YANINDA MÜDAHİL :Milas Belediye Başkanlığı  

MÜDAHİL VEKİLİ     :Av. Zeki ÇETİNKAYA 

7-DAVACI YANINDA MÜDAHİL : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

MÜDAHİL VEKİLİ     :Av. Levent KARABELA 

8-DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

MÜDAHİL Vekilleri     :Av. Selin Eda SÖYLER, Av. İbrahim ŞİMŞEK 

9-DAVALI YANINDA MÜDAHİL  :Türkiye Enerji Su ve Gaz İsçileri Sendikası  

MÜDAHİL VEKİLİ  : Av. Mehmet Kenan EREN 

10- DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Türkiye Maden İsçileri Sendikası  

MÜDAHİL VEKİLİ    :Av. Hatice SALMAN 

11- DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

DAVALI VEKİLİ    Av. Onur HASDEMİR 

KONU  :Maden açık işletme izni verilmesine ilişkin Tarım ve 

Orman Bakanlığı işleminin iptali istemi 

 

Davacı KARADAM KARACAHİSAR MAHALLELERİ DOĞAYI DOĞAL HAYATI 

KORUMA GÜZELLEŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ vekili AV. İSMAİL HAKKI ATAL 

tarafından; Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için 
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Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) 

izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle 

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karsı açılan dava nedeniyle 

08.08.2022 tarihinde sayın Hakim Mehmet GÜRSOY başkanlığındaki Mahkeme Heyetiyle 

birlikte keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemeler, ilgili taraf iddiaları 

ve dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ışığında oluşturulan Bilirkişi Heyeti görüşümüz aşağıda 

sunulmuştur. 

 

Bilirkişi raporu içindeki şekil, çizelge, tablo, fotoğraf numaraları her bölüm özelinde ayrı 

olarak verilmiştir. 

 

1. TARAF İDDİALARI 

1.1-) Davacı Tarafca 17/05/2021 Tarihinde Muğla 1.İdare Mahkemesi Başkanlığı’na 

Sunulan Dava Dilekçesindede Özetle; “ 

TALEP KONUSU: Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2021 /501 E. 2021 /652 

K.„  sayılı, İYUK md. 15/1-d fıkrasına göre 30 gün içinde yeniden dava açılmasına 

ilişkin red kararı doğrultusunda belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden açılan 

davamızda ; Davalı T.C. Orman Genel Müdürlüğü- Muğla OrmanBölge Müdürlüğü - 

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nün ; Muğla. Milas , İkizköysınırları içinde Akbelen 

ormanı olarak bilinen ORMAN VARLIĞIMIZIN YOK EDİLMESİNE NEDEN OLACAK , 

Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136. 137 no'lu 

orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no'lu orman 

bölmesinde yer alan Akbelen ormanındaki 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-

872732 sayılı MADEN AÇIK İŞLETME İZNİNİN İPTALİNE , davaya konu işlem orman 

kesimi içerdiğinden İYUK md. 27/2 kapsamında uygulanmakla etkisi tükenecek olan 

idari işJem niteliğinde olduğundan ve telafisi  imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık 

şartları birlikte gerçekleştiğinden İDARENİN SAVUNMASI ALINDIKTAN SONRA 

YENİDEN KARAR VERİLİNCEYE DEK İVEDİYETLE DAVA KONUSU 21.04.2021 tarih 

ve E-52093940-255.03-872732 sayılı MADEN AÇIK İŞLETME İZNİ İŞLEMİNİN 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA , NETİCETEN DAVAMIZIN KABULÜNE 

avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalı İdareye yüklenmesine karar verilmesi 

talebidir. 

 

İZAHI: Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2021 /501 E. 2021 /652 K.  sayılı IYUK 

md. 15/1-d fıkrasına göre 30 gün içinde yeniden dava açılmasına ilişkin red kararı 
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doğrultusunda belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle davamızı yeniden açıyoruz.  

 

Ekteki, davalı T.C. Orman Genel Müdürlüğü- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Milas 

Orman işletme Müdürlüğü'nün ; Muğla , Milas . İkizköy sınırları içinde (Akbelen ormanı 

olarak bilinen) Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 

136, 137 no'lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no'lu 

orman bölmesinde yer alan Akbelen ormanının kesileceğine dair MADEN AÇIK 

İŞLETME İZNİ - 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 sayılı OLUR yazısı( 

Bkz. Delil listesi-1- / 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 sayılı OLUR 

yazısı) 29.04.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Diğer yandan sözkonusu yazı 

tarafımıza tebliğ edildiği gün sayın mahkemede 2021 /501 E. Sayılı dava açıldıktan 

sonra, ekteki Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere İşletme Şefliğinin 10.05.2021 

tarihli ve 36 sayılı Akbelen mevkii 136 no'lu orman bölmesindeki ormanın kesileceğine 

ve halkın bu ormanlık alana yaklaşmamasına ilişkin İŞ GÜVENLİĞİ İLANI da İkizköy 

mahalle muhtarlığına tebliğ edilmiş ve ihtar edilmiştir. (Bkz.Delil Iistesi-2 / Milas 

Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere İşletme Şefliğinin 10.05.2021 tarihli ve 36 sayılı 

yazısı ) Ekteki Kayadere Orman İşletme Şefliğinin sözkonusu 10.05.2021 tarih ve 36 

sayılı yazısında da görüleceği üzere DAVA KONUSUNUN ACİLİYETİ OLUP , davaya 

konu işlem orman kesimini de içerdiğinden İYUK md. 27/2 kapsamında uygulanmakla 

etkisi tükenecek olan idari işlem niteliğinde olduğundan ve telafisi imkansız zarar 

ve açık hukuka aykırılık şartları birlikte gerçekleştiğinden İDARENİN SAVUNMASI 

ALINDIKTAN SONRA YENİDEN KARAR VERİLİNCEYE DEK İVEDİYETLE DAVA 

KONUSU 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 sayılı MADEN AÇIK 

İŞLETME İZNİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR 

VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ . 

Ayrıca İkizköy mahallesine ilişkin olarak "Yeniköy -Kemerköy Elektrik Üretim ve 

Dağıtım A.Ş. tarafından işletilmekte olan termik santral kapsamında ÖZELLEŞTİRMEYLE 

ALINAN ve ÇED MUAFİYETİ BULUNAN İR-2407 RUHSAT NUMARALI ( GÜNCEL 86541 ) 

SAHADAKİ MADEN İŞLETME FAALİYETİNİN ve BU SAHADAKİ KONVEYÖR BANT İNŞASI 

FAALİYETİNİN ÇED SÜRECİNE TABİ TUTULMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN MUĞLA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.08.2020 TARİH ve 40810 sayılı İŞLEMİNİN 

İPTALİNE İLİŞKİN MUĞLA 3. İDARE MAHKEMESİNİN 2020/1208 E. SAYILI DAVA 

DOSYASININ DA "( Bkz. Delil listesi-3 ) sayın mahkemece delil olarak 

değerlendirilmesini talep ediyoruz. Davamızın kabulüne ve davalı tarafın 

savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması talebimizin kabulüne karar 

verilmesini talep ediyoruz.  
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şeklinde dava konusu olayın açıklandığı, dava dilekçesinin sonraki bölümlerinde ise 

özetle; 

 

Dava konusu işlem Anayasaya aykırı olduğunu, normlar hiyerarşisine göre anayasaya 

aykırı olan, kanun-yönetmelik ve genelgeler hiçbir şekilde uygulanamayacağını, Dava konusu 

orman kesim işleminin, kamu yararı taşımadığını, covid 19 salgınını arttırıcı ve yeni corona 

virüs mutasyonlarına neden olabilecek etkisiyle, halk sağlığı açısından büyük tehlikelere yol 

açabileceğini. 

Danıştay idari dava daireleri kurulu kararlarına göre hem termik santrallerin çalıştırılması 

ve hem de termik santraller için açılacak maden ocakları -ormanların kesilmesinin kümülatif 

etki değerlendirmesi yapılması gerektiğini, 

İklim krizi ve iklim krizinin neden olduğu iklim göçleri nedeniyle ormanlarımızın su 

kaynaklarımızın tarım alanlarımızın meralarımızın korunmasının hayati önem arz etmekte 

olduğunu belirterek, Milas , İkizköy sınırları içinde Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere 

Orman İşletme Şefliğinin 136. 137 No.lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme 

Şefliğinin 135 No.lu orman bölmesinde yer alan 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03- 

872732 sayılı maden acık işletme izninin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştir. 

 

dava dilekçesinin sonuç bölümünde ise  

 

YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ CORONA VİRUS-TERMİK SANTRAL -MADENCİLİK 

BAĞLANTISINI GÖSTEREN BİLİMSEL DELİLLER, TÜRKİYE' DEVLETİNİN ÜLKESİ VE 

MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ. BÖLÜNMEZ GÜVENLİĞİ VE EKONOMİK 

GELECEĞİ, HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YIKICI RİSKLERİ VE RES’EN NAZAR-I İTİBARA 

ALINACAK SEBEPLERLE, BİLİMSEL VE HUKUKEN GEÇERLİ BİR HAVZA PLANLAMASI 

VE KÜMÜLATİF ETKİ HESABI. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE CORONA VIRUS SALGINLARI 

KONUSUNDAKİ RİSKLERİ DEĞERLENDİREN ÇOK DİSİPLİNLİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU 

OLMAKSIZIN davalı T.C. Orman Genel Müdürlüğü- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Milas 

Orman İşletme Müdürlüğü’nün; Muğla, Milas, İkizköy sınırları içinde (Akbelen ormanı olarak 

bilinen) Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136. 137 no'lu 

orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no'lu orman bölmesinde yer 

alan Akbelen ormanının kesimini de içeren 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 

sayılı MADEN AÇIK İŞLETME İZNİNİN İPTALİNE . davaya konu işlem orman kesimini de 

içerdiğinden İYUK md. 27/2 kapsamında uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlem 

niteliğinde olduğundan ve telafisi imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık şartları birlikte 

gerçekleştiğinden İDARENİN SAVUNMASI ALINDIKTAN SONRA YENİDEN KARAR 

VERİLİNCEYE DEK İVEDİYETLE DAVA KONUSU 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-
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872732 sayılı MADEN AÇIK İŞLETME İZNİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA. 

NETİCETEN DAVAMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ VEKALETEN VE ASALETEN 

TALEP EDİYORUZ. 

 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen ve res'en nazar-ı itibara alınacak nedenlerle Muğla 1. İdare 

Mahkemesi Başkanlığının 2021 /501 E. 2021 /652 K. sayılı, İYUK md. 15/1 -d fıkrasına göre 

30 gün içinde yeniden dava açılmasına ilişkin red kararı doğrultusunda belirtilen eksiklikler 

giderilmek suretiyle yeniden açılan davamızda; Davalı T.C. Orman Genel Müdürlüğü- Muğla 

Orman  Bölge Müdürlüğü - Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün; Muğla, Milas, İkizköy sınırları 

içinde Akbelen ormanı olarak bilinen ORMAN VARLIĞIMIZIN YOK EDİLMESİNE NEDEN 

OLACAK, Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136. 137 no'lu 

orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no'lu orman bölmesinde yer 

alan Akbelen ormanındaki 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 sayılı MADEN 

AÇIK İŞLETME İZNİNİN İPTALİNE, davaya konu işlem orman kesimi içerdiğinden İYUK md. 

27/2 kapsamında uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlem niteliğinde olduğundan ve 

telafisi imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık şartları birlikte gerçekleştiğinden İDARENİN 

SAVUNMASI ALINDIKTAN SONRA YENİDEN KARAR VERİLİNCEYE DEK İVEDİYETLE 

DAVA KONUSU 21.04.2021 tarih ve E-52093940-255.03-872732 sayılı MADEN AÇIK 

İŞLETME İZNİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, NETİCETEN DAVAMIZIN 

KABULÜNE avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalı İdareye yüklenmesine karar 

verilmesini saygıyla bilvekale ve asaleten talep ederiz.”  

 

şeklindeki iddialar ile dava açıldığı görülmektedir. 

 

 

1.2. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Hukuk Hzimetleri Genel Müdürlüğü’nün Muğla 1.İdare 

Mahkemesi Başkanlığı’na Gönderilmek Üzere Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi 

Başkanlığına 07/06/2021 Tarihli Savunma Dilekçesinde Özetle; “ 

Davacı tarafından işlemin iptali istemiyle açılan dava hukuksal dayanaktan yoksun olup reddi  

gerekmektedir. Şöyle ki, 

 

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ 

Bakanlığımız aleyhine ikame edilen Davanın öncelikle ve re'sen SÜRE, husumet, derdestlik, 

kesin hüküm, zamanaşımı ve İYUK 14. maddesi yönlerinden incelenmesini ve hukuka aykırı 

husus tespiti halinde davanın usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz. 
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ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas Orman İşletme Şefliği, Kayadere ve Karacahisar Orman 

İşletme Şeflikleri sorumluluk sahalarında kalan 780.630,53 m2 dava konusu ormanlık alanda, 

Bakanlığımızın 28/11/2020 tarih ve 1644118 sayılı olurları ile Yeniköy-Kemerköy Elektrik 

Üretim ve Ticaret A.Ş. adına 6831 sayılı Orman Kanununun 16. maddesine göre ek maden 

açık işletle izni verilmiştir. 

 

İzin talep aşamasın şirketten Onman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 4. 

maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler alınmıştır. 

İzin verilen saha için şirket adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 

86541 nolu Maden İşletme Ruhsatı bulunmakta olup, Bakanlığımızca aynı ruhsat sahasında 

3.616.305m2 ormanlık alanda daha önceden verilmiş ve halen devam eden izinleri 

bulunmaktadır. 

İzin alman sahada, Yeniköy Termik Santralinin enerji üretiminde kullanacağı kömür madeni 

çıkarılacaktır 

İlgili şirket tarafından yeni alman izin sahasına ait Onman Kanununun 16. Maddesinin 

Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince bedeller yatırılmış ve taahhüt senedi verilmiş olup, 

sahanın kendilerine teslim edilmesini talep etmişlir, ancak, saha üzerinde bulunan ağaçlar 

henüz kesilerek saha boşaltılmadığı için teslim gerçekleşmemiştir. 

İdaremizce tesis edilen idari işlem mevzuata uygun olup, kanuna ve hukuka aykırı işbu davanın 

ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerekmektedir 

Diğer taraftan; Anayasanın 125. maddesinin 5. bendinde "İdari işlemin uygulanması halinde 

telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına 

karar verilebilir." hükmü yer almakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 

değişik 27.maddesinin 2. bendi de aynı şekilde "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin 

uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması 

alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilirler...."hükmünü haizdir. 

Yukarıda sözü edilen Anayasa ve Yasa Hükümlerinin kesin ve yoruma cevaz vermeyen açık 

düzenlemeleri gereğince, Mahkeme tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar 

verilebilmesi için ve "işlemin açıkça hukuka aykırı olması" ve "ilgilisi için giderilmesi güç zararlar 

doğurması" şartlarını bir arada bulunması ve bu iki koşulun varlığının ne şekilde gerçekleştiğini 

ortaya koyan gerekçenin kararda yer alması gerekmektedir. 

İşlem dosyası Muğla Orman İşletme Şefliği tarafından Sayın Mahkemenize sunulmuş olup, 

tarafımızca tekrar sunulmamaktadır. 
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İSTEM VE SONUÇ Açıklanan ve re'sen görülecek nedenlerle, işbu hukuksal 

dayanaktan yoksun olan davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi 

ile yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini 

saygıyla vekâleten arz ve talep ederim. 

 Denilmektedir. 

 

1.3. Davalı Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten/Orman İşletme Müdürlüğü’nün Muğla 

1.İdare Mahkemesi’ne  14/06/2021  Tarihli Savunma Dilekçesinde Özetle; “ 

AÇIKLAMALAR : Davacı vekili, 17.05.2021 tarihli dilekçesiyle, Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy 

Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

Anonim Şirketi adına maden açık işletme izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve 

Orman Bakanlığı işleminin; izin nedeniyle çok sayıda ağacın kesileceği, bu durumun Covid-19 

salgınını artırıcı etkilerinin olabileceği, halk sağlığı açısından tehlikeli olduğu, bu yönde bilimsel 

çalışmaların bulunduğu, kamu yararına aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek yürütmenin 

durdurulması ve iptali istenilmektedir. Açılan dava haksız ve usule aykırıdır; 

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ: 

Dava Ehliyeti Yönünden: 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin (a) fıkrasında, idari davaların idari 

işlemler hakkında yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 

olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacağı belirtildikten sonra ilk 

inceleme konularının belirlendiği 14. maddenin 3/c bendinde dilekçenin ehliyet yönünden 

inceleneceği, 15. maddenin l/b bendinde ise bu hususta kanuna aykırılık görülmesi halinde 

davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır. 

SÖZ KONUSU MADDEDE YER ALAN VE İPTAL DAVASININ SÜBJEKTİF EHLİYET KOŞULU 

OLAN "MENFAAT İHLALİ" DOKTRİN VE İÇTİHATLARDA DAVA KONUSU İŞLEMLE DAVACI 

ARASINDA KURULAN KİŞİSEL, MEŞRU, GÜNCEL BİR MENFAAT İLİŞKİSİ OLARAK 

TANIMLANMAKTADIR. MENFAATİN KİŞİSEL VE MEŞRU OLMASI İÇİN HUKUKİ BİR 

DURUMDAN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİR. SÖZÜ EDİLEN MENFAAT İLİŞKİSİNİN VARLIĞI 

VE SINIRLARI HER OLAYDA YARGI YERİNCE UYUŞMAZLIĞIN NİTELİĞİNE GÖRE 

BELİRLENMEKTEDİR 

Demekler, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve dayanışmalarını 

sağlamak üzere kumlan özel hukuk tüzel kişileri olup, amaçları ve faaliyet alanları kendilerince 

hazırlanan tüzüklerle belirlenmektedir. Oysa, kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini kommak 

amacıyla kanunla kurulmuş sendika ve meslek birliklerinin kanunda belirtilen kuruluş 

amaçlarına yönelik olarak dava açabilme hakkı yasalar tarafından verilmektedir. 

Demeklerin, doğrudan demek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal 

davası açabilecekleri açık olmakla birlikte, bu kapsamı aşan konularda sırf tüzüğünde hüküm 
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bulunduğundan bahisle dava ehliyetinin mevcut olduğunun kabulüne hukuken olanak 

bulunmamaktadır. 

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ: 

Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 12/09/2019. Tarihli 

dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüz, Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Kayadere ve Karacahisar 

Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk sahasında ve Muğla İli, Milas İlçesi, İkizköy Mahallesi 

sınırları dahilinde kalan 780.630,53 m2 lik ormanlık alanda maden işletme faaliyetinde 

bulunmak üzere 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre izin talebinde 

bulunulmuştur. 

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde Maden 

Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemlerinde müracaat aşamasında istenen bilgi ve 

belgeler belirlenmiştir. Bu nedenle izin talep eden Şirket tarafından; 

 

1- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen İR:86541 nolu IV. Grup Maden 

(Linyit) işletme ruhsatı 

2- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen İR:86541 nolu IV. Grup Maden 

(Linyit) ruhsat sahası için verilen Maden İşletme İzin belgesi, 

3- Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2019 tarih ve 27380 Sayılı  ÇED 

MUAFİYET yazısı, 

4- Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünün 20.11.2019 tarih ve 3432459 sayılı 

uygun görüş yaztsı, 

5- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.12.2019 tarih ve 1018926 

sayılı uygun görüş yazısı, 

6- Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve E.48213 sayılı uygun görüş 

yazısı, 

7- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 21. Bölge Müdürlüğünün 08.04.2020 tarih ve E.221194 

sayılı Uygun görüş yazısı, 

8- Şirkete ait ticaret sicil gazetesi, imza sibeyannamesi, vekaletname, Milas Ticaret ce Sanayi 

Odası tarafından verilen Faaliyet Belgesi, 

9-Yönetmeliğin 18 ve 27 nci maddesi gereği serbest ormancılık bürosunca hazırlanmış izin 

rapor ekleri ve rehabilitasyon projesi Bölge Müdürlüğümüze dilekçe ekinde verilmiştir. 

 

Talep Bölge Müdürlüğümüzce oluşturulan heyetçe inceletilmiş, evrak ve talep edilen ormanlık 

alanda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda heyet tarafından 08/06/2020 tarih ve 

41964787- 255.03-E.1065396 sayılı, Milas Orman İşletme Müdürünün 10/06/2020 tarih ve 

41964787-255.03- E.l 151860 sayılı izin raporu onayları ile talep edilen iznin verilmesinde 

sakınca olmadığı Bölge Müdürlüğümüze bildirilmiştir.  
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Bölge Müdürlüğümüze yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda da 10/06/2020 tarih ve 

41964787-255.03-E.l 155917 sayılı, talep edilen iznin verilmesinde sakınca olmadığına dair 

görüşümüz ile izin raporu ve ekleri Orman Genel Müdürlüğümüze sunulmuştur. 

Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda talep uygun 

bulunarak, Bakanlık Makamının 28/11/2020 tarih ve 1644218 sayılı Oluru ile 780.630,53 m2 

lik ormanlık alanda, talep sahibi Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi 

adma, 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre ek maden açık işletme izni 

verilmesi uygun bulunmuştur. 

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, 

rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemek 

amaçlı "Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği” nin Kesin İzin başlıklı; 

7 nci maddesi "Bakanlıkça uygun görülenlere (Değişik ibare:RG-6/7/2018- 30470) 

ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak izin verilir. Ormanlık alandan verilen izin, müracaat 

sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde izin sahibinden teminat, 

bedeller ve onaylı taahhüt senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde bedellerin 

ödenmemesi, teminatın veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi 

yapılmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. 

Aynı yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi+yeni izin talebi olarak değerlendirilir." hükmü ile 

taahhüt senedi örneği, Milas İşletme Müdürlüğümüzün 08/12/2020 tarih ve 1008 sayılı yazısı 

ile Şirkete bildirilmiştir. 

İzin sahibi Şirket bedeller ile teminatı yatırarak, Milas 1. Noterliğince düzenlenen 09 Mart 2021 

tarih ve 02863 sayılı taaahhüt senedini Milas Orman İşletme Müdürlüğümüze sunması üzerine 

780.630,53 m2 lik ormanlık alan maden işletme faaliyetinde bulunulmak üzere Kayadere ve 

Karacahisar Orman İşletme Şefliklerince teslimi gerçekleştirilmiştir. 

Davacı Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından özelleştirme 

uygulaması sonucunda almış olduklara Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde enerji 

üretiminde kullanılmak üzere linyit madeni çıkarılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından verilmiş, davaya konu iznin verîldiği 86541 nolu maden işletme ruhsat 

ile birlikte 72706 ve 84378 nolu maden işletme ruhsatları da bulunmakta olup, ruhsatlarda 

orman tahdit sınırlaro içinde kalan toplam 4.456.628 m2 lik ormanlık alanda daha önceden 

verilmiş ve halen devam eden izinleri bulunmaktadır. Şirket-madencilik faaliyeti sonucu 

rezervın bitmesi sebebi ile izni iptal edilen alan rehabilitasyonunu tamamlayarak İdaremize 

teslim etmektedir 

Davacı dava konusu işlemin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmekte, ancak yukarıda da 

açıklandığı üzere verilen izin 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilmiş 

olup, orman alanlarının daralması yada tahribi söz konusu olmadığından Anayasaya ve 

kanunlara aykırılık söz konusu değildir. 
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Yine iddia edildiği gibi Devlet Ormanlarının mülkiyetinin devri söz konusu olmayıp, 

Bakanlığımızca ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilmiş, izin bitmesi sonrası saha rehabilite 

edilmiş haliyle geri teslim alınarak orman olarak kullanılmaya devam edilecektir. Saha Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında kalmaya devam edecektir. 

Dava dilekçesinde ağaç kesilmesi yada termik santral santrallerin COVİD 19 virüsünün 

artacağı iddia edilmesine rağmen, bu konuda yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. 

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin iptali ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarında- 

açılmış dava konusunda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Davalı Şirket adına 6831 sayılı Orman kanununun 16 ncı maddesine göre 780.630,53 m2 lik 

ormanlık alanda maden işletme faaliyetinde bulunmak üzere maden işletme ruhsatının orman 

tahdit sınırları içinde kalması sebebi ile izin verilmesinde zaruret bulunması, ayrıca çıkarılacak 

linyit madeninin enerji üretiminde kullanılacak olması, ekonomiye ve istihdama katkısı 

nedeniyle kamu yararı bulunduğundan, Bakanlığımızca izin verilmiş olup verilen iznin 

Anayasamıza, kanunlara aykırılığı söz konusu değildir. 

 

Maden sahalarımızda üretilmekte olunan yerli kömür, Kurulu bulunan Termik santrallerde 

enerjiye dönüşmektedir. 

-Enerji, ülkelerin ekonomik kalkınması ve sosyal refah için çok önemli bir faktördür. 

-Ülkemiz, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olup tüketiminin büyük bölümünü dışarıdan ithal 

ederek karşılamaktadır. 

-Elektrik enerjisinin yaklaşık %20 lik bölümü ithal kömür ile yaklaşık %30’u doğalgaz ile 

karşılanmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın önlenmesinde yerli kömürün enerji sektöründe 

rolü büyüktür. -Yerli kömür kaynaklarımızın üretilmesi ve eneıjide kullanılmasıyla enerji 

İthalatında harcanan bütçenin azaltılması (Ülkemizin cari açık probleminin en önemli 

nedenlerinden biri enerji ithalatıdır.) sağlanır. -Yerli kaynaklar, istihdam potansiyeli oluşturması 

(işsizliğin azalması ) nedeniyle bölgede ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye katkısı olur. 

-Yerli kaynaklar, yerli sanayinin gelişmesine etkisi olur. Yerli kaynaklar, enerji güvenirliğini 

arttırır. Özetle YK Enerji, sahip olduğu iki santralde 1050 Megevat kurulu gücü ile ulusal ve 

bölgesel elektrik arz güvenliğindekritikürıeme-sahiptir. 

SONUÇ VE İSTEM: Arz ve izah edilen nedenlerle, haksız ve hukuka aykırı yürütmeyi durdurma 

talebi ve davanın reddine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar 

verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.”  

 

Şeklinde savunma yapıldığı görülmektedir.  

 

 



T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesi E:2021/563 
 
R. ÖZMERDİVENLİ        M.BOLCA            F.ŞEN           S.EKER       A.METİN      S.YILDIRIM         N.SERTEL         11/ 184 

1.4.Davalı İdare Yanında Müdahil Yeniköy- Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim 

Şirketi’nin Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na Sunduğu Dilekçelerinde Özetle; 

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri 30 yılı aşan süredir faaliyetlerini sürdürdüğünü, 

aynı şekilde madencilik faaliyetlerinin de devam ettirildiğini, bugüne kadar bu faaliyetler 

nedeniyle çevre, sağlık, halk sağlığı, doğal hayatın korunması yönlerinden hiçbir sorun 

yaşanmadığını, Yöre halkı ve davacı dernek zarar görmediğini, menfaatlerinin ihlal 

edilmediğini, 

Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde “enerji arz 

güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim 

değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, enerjinin üretiminden 

kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması ve enerji yoğunluğunun azaltılması 

yönünde çalışmalar yürütülecektir.” şeklinde hedef ve stratejiler ortaya konulmuş olduğunu, 

 İdari eylem ve işlemlerin, enerji arz dengesi ile iklim değişikliği arasındaki hassas 

dengeyi ve ulusal menfaatleri gözeterek hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda 

gerçekleştirildiğini,  

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemlerinin ilgili bakanlıklar ve 

kamu kuruluşlarınca değerlendirilmesini takiben açık işletme izni, çevresel etki değerlendirme 

işlemlerinin yapılıp ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra izin 

verildiğini, 

 Açık işletme izni verilmesinde kamu yararı bulunduğunu, yörede kalorisi düşük kömür 

rezervleri bulunduğunu, milli servet olan yer altı kaynaklarının verimli olarak kullanılarak 

enerjiye dönüştürülmesinin ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğini, düşük kalorili 

kömürlerin ısınma amaçlı kullanılmasının sakıncalı olduğunu, bu kömürlerin termik santrallerde 

kullanılabilmesi nedeniyle Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri 80'li yılların sonunda inşa 

edilerek enerji üretmeyi sürdürdüklerini, 

Kamuca işletilen santraller ve maden işletmesi özelleştirmeden sonra müdahil şirketçe 

işletilmeye devam edilerek kamunun enerji ihtiyacının karşılanmasına ciddi oranda katkıda 

bulunulmakta olduğunu, 

İşletme izni sahasında 17 milyon ton kömür rezervi bulunduğunu, İşletme izninin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi halinde bu kömürün çıkarılamayacak olmasının 

yanı sıra mücavirindeki Akbelen sahasının tamamı olan 38 milyon ton rezerv de 

kullanılamayacağını, bu durumda Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin enerji üretiminde 

dar boğaza girileceğini, 

Bu santrallerin özellikle Batı Anadolu'nun enerji ihtiyacını karşılamakta olduğunu, 

santrallerin devreden çıkmasının ülke genelinde özellikle Ege Bölgesi'nde enerji sıkıntısına 

neden olacağını, 
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İznin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tespit ve inceleme sonucunda 

verildiğini, İzin sürecinde bu kuruluşların denetimlerinin devam edeceğini, olumsuz faaliyetlerin 

tespiti halinde verilen iznin iptali söz konusu olabileceğini, 

Maden işletme faaliyetlerinin yapılamaması durumunda santral faaliyetlerinin durması ile 

yapılan rehabilitasyon çalışmalarının durması, işçi çıkarılmak zorunda kalınacağı ve verilen 

teminat, ödenen bedelleri vs. nedeni ile telafisi imkânsız zararlara maruz kalınacağını belirtmiş  

 

ve davanın reddini talep etmiştir. 

 Daha sonraki süreçte davalı ve davacı taraf yanında müdahillik taleplerinin olduğu ve sayın 

mahkemece müdahil taleplerinin kabul edilmesi sonucunda aşağıdaki taraf oluşumunun 

meydana geldiği görülmektedir. 

 

1-DAVACI  :Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı 

Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği 

DAVACI VEKİLLERİ   :Av. Arif Ali CANGI, Av. İsmail Hakkı ATAL ve diğerleri. 

2-DAVALI    :Orman Genel Müdürlüğü  

DAVALI VEKİLLERİ   :Av. Vedat SENGÖL, Av. Gökhan ORHAN 

3-DAVALI     :Tarım ve Orman Bakanlığı 

DAVALI VEKİLİ     :Hukuk Müsaviri Av.Serpil TURGUT 

4-DAVACI YANINDA MÜDAHİLLER Nejla ISIK, Tuncer SARAÇOGLU, Melahat ÇULHA, 

Aytaç YAKAR, Mustafa YILDIRIM, Hasan YORULMAZ  

MÜDAHİLLER VEKİLİ : Av. Arif Ali CANGI 

5-DAVACI YANINDA MÜDAHİL  :Muğla Barosu Başkanlığı  

MÜDAHİL VEKİLLERİ  : Av. Atilla ÖZTÜRK ve diğerleri. 

6-DAVACI YANINDA MÜDAHİL :Milas Belediye Başkanlığı  

MÜDAHİL VEKİLİ     :Av. Zeki ÇETINKAYA. 

7-DAVACI YANINDA MÜDAHİL : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

MÜDAHİL VEKİLİ     :Av. Levent KARABELA. 

8-DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

MÜDAHİL Vekilleri     :Av. Selin Eda SÖYLER, Av. İbrahim SIMSEK. 

9-DAVALI YANINDA MÜDAHİL  :Türkiye Enerji Su ve Gaz İsçileri Sendikası  

MÜDAHİL VEKİLİ  : Av. Mehmet Kenan EREN. 

10- DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Türkiye Maden İsçileri Sendikası  

MÜDAHİL VEKİLİ    :Av. Hatice SALMAN. 

11- DAVALI YANINDA MÜDAHİL :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

DAVALI VEKİLİ    Av. Onur HASDEMIR. 
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2. DAVA KONUSU ALANIN MEVCUT DURUMU 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme orman izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle TARIM 

VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karsı açılan dava nedeniyle 

08.08.2022 tarihinde Hakim Mehmet GÜRSOY başkanlığındaki Mahkeme Heyeti ve taraflar 

ile mahallinde gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesinde dava konusu maden açık işletme 

faaliyeti için orman izni verilen alan ve çevresindeki arazilerde inceleme ve gözlemler 

yapılmıştır. Bu inceleme ve gözlemlerimiz sonucunda; 

Davaya konu olan Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman 

sahası için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması 

planlanan “Açık İşletme Kömür Ocağı Kapasite Artışının” verildiği alanlar ve çevresindeki su 

kaynaklarının Şekil 3’ deki gibi konumlandığı görülmektedir.(Şekil 1-3). 
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Şekil 1. Davaya konu açık maden işletmesi kullanılmak istenilen orman poligonları ve çevresi 
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Şekil 2. Davaya konu açık maden işletmesi kullanılmak istenilen orman poligonları ve çevresinin üç boyutlu görünümü  
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Şekil 3. 
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3.İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle TARIM 

VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karşı açılan davada Sayın 

Mahkemece Bilirkişi Heyetimizden: 

Tarafların/müdahillerin karsılıklı iddia ve beyanları degerlendirilerek; 

1-Dava konusu orman alanının bilimsel ve hukuki esaslara göre hangi orman türünde 

oldugu, özellikle 6831 sayılı Orman Kanununun 16. maddesinde belirtilen “Devlet ormanları 

sınırları içindeki tohum mescereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme 

yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulundugu alanlar”dan olup olmadıgı, 

2-Bakılan davada, davalı idareler ve (davalı yanında) müdahillerce uyusmazlık konusu 

orman iznine esas orman alanının, (termik) enerji santralinin isletilmesi için zorunlu kömür/maden 

rezervi kaynaklarını içerdiği yönündeki iddiaları degerlendirilerek, bu dogrultuda dava konusu 

alandaki kömürün/madenin (dava konusu orman izni çerçevesinde) çıkarılmasının ilgili enerji 

santralindeki elektrik üretimi için zorunlu olup olmadıgı, bu santraldeki üretim için baska yerlerden 

kömür/maden tedarik edilmesinin mümkün olup olmadıgı, varsa bu yöndeki alternatiflerin 

ekonomik yönden ilave maliyet getirip getirmeyecegi veya (yaklasık olarak) ne kadar maliyet 

getirebilecegi, netice olarak orman iznine konu alandan anılan enerji santrali için kömür/maden 

çıkarılması veya çıkarılmaması ihtimâllerinin gerek bölge gerekse de ülke çapındaki elektrik 

arzına/üretimine yönelik etkilerinin ne oldugu, 

3-Orman iznine konu alanın izin konusu faaliyet sona erdikten sonra mevzuata (Orman 

Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeligi vb.) ve bilimsel esaslara göre 

rehabilitasyonunun mümkün olup olmadıgı, bu anlamda orman iznine dayanak rehabilitasyon 

projesinin yeterli olup olmadıgı, 

4-Dava konusu izne esas projenin/faaliyetin ormanın fiziki yapısına, orman ekosistemine, 

çevreye/topraga, tarım alanlarına somut ve gerçek anlamda olumsuz etkileri olup olmadıgı, 

olumsuz etkileri varsa bu etkilerin boyutları/kapsamı ile orman iznine konu yatırımın/faaliyetin 

(enerji arzı/talebi/ihtiyacı, istihdam vb unsurlar yönünden) ekonomik degeri mukayese edilerek, 

alanın mevcut hâliyle muhafazasında mı, yoksa dava konusu orman izninin verilmesinde mi daha 

üstün kamu yararı bulundugu, 

5-3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerinin Asılattırılması Hakkında Kanunun 20. 

maddesi çerçevesinde dava konusu orman alanında yürütülecek madencilik faaliyetinin bu alanın 
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çevresinde-yakınında (3 km. mesafe içinde) bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif 

gelismesine mani olacak sekilde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarıp çıkarmayacagı,  

 

konularının heyetimizce incelenmesi istenilmiştir. Sayın mahkemenin açıklanmasını 

istediği hususlar kapsamında tarafların/müdahillerin karsılıklı iddia ve beyanlarıda 

dikkate alınarak farklı bilim dallarındaki bilirkişilerce inceleme ve değerlendirme 

yapılmıştır. Bilirkişi Heyetimize yöneltilmiş olan bilirkişi soruları ve taraf iddiaları dikkate 

alınarak dava konusu işlem incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
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3.1.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN 

ALANLARIN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Davaya konu olan Akbelen ormanı, mevcut madan sahası ve çevresi 08.08.2022 tarihinde 

mahkeme heyeti ile yapılan keşifte jeolojik ve hidrojeolojik hususlar yönünden incelenmiştir. 

Önceki süreçte alınan bilirkişi görüşleri, dava dosyasında yer alan raporlar, inceleme ve 

araştırmalar irdelenerek keşif gününde yapılan gözlemler doğrultusunda aşağıda yeralan 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

Dava konusu alan ve çevresinde (Şekil 1) alttan üste doğru şist ve kireçtaşları (mermer), 

üzerinde kömür katmanları içeren gölsel oluşumlu killi kireçtaşı kaya birimleri ve en üstte alüvyon 

çökeller yer almaktadır (Şekil 2, 3).   

 

Şekil 1. Dava konusu alan ve çevresinin uydu görünümü. 
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Şekil 2. Dava konusu alanı kapsayan D-B doğrultulu jeolojik kesit (Ekmekçi vd, 2013’ den). 
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Şekil 3. Dava konusu alan ve çevresinin 1/25000 ölçekli MTA jeoloji haritasında görünümü. 
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Bölgedeki yaşlı ve sert kayaçlar (şist ve kireçtaşı/mermer) yüksek, yarısert ve yumuşak kayaçlar 

(kömür içeren killi kireçtaşları) daha alçak topografyalar sunmaktadır. Alüvyon ise düzlük alanları 

kaplamaktadır (Şekil 4 ve 5). 

 

Şekil 4. Dava konusu alan ve çevresinin 1/25000 ölçekli topografya haritasında görünümü. 
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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.  

Mevcut maden alanı ve Akbelen ormanı kuzey ve kuzeydoğusunda (Şekil 3 

ve 5) yer alan Triyas, Jura-Kretase yaşlı mermerler, bünyelerinde ve içerdikleri 

kırık/çatlak zonlarında bol miktarda yer altı suyu içerir ve gerek doğal kaynaklar, 

gerekse sondajlar vasıtası ile su veren kayaç özelliğine sahiptir.  

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.  
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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 güncel kuzey 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. 

Dava konusu alan ve çevresinin iklimi tipik Akdeniz iklimi olup, kışları ılık ve yağışlı, yazları 

sıcak ve kuraktır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1209,1mm, ortalama sıcaklık 15,1oC 'dir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (www.mgm.gov.tr) alınan “Muğla ili uzun yıllar içinde 

gerçekleşen ortalama yağış ve sıcaklık verilerine (1928-2021)” göre; bölgede en fazla yağış 

Kasım-Mart aylarında ve ortalama 189,44mm olarak görülmektedir (Tablo 1). Bölgenin en yüksek 

sıcaklığı 33,6oC, en düşük sıcaklığı 1,6oC 'dir.  

Tablo 1. Muğla ili ortalama yağış – sıcaklık verileri (1928-2021). 

Dönem Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ortalama Sıcaklık           

(°C) 
5.3 6.1 8,5 12,7 17,8 22,8 26,4 26,3 21,9 16,2 10,8 7,0 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
9,8 11,0 14,2 18,9 24,3 29,6 33,4 33,6 29,3 23,1 16,7 11,5 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
1,6 1,9 3,5 7,0 11,4 16,1 19,7 19,6 15,3 10,3 5,9 3,2 

Ortalama Yağış Miktarı 

(mm) 
244,5 177,0 122,9 64,2 50,3 24,3 11,7 14,7 23,3 73,4 136,1 266,7 

 

Bu bilgiler doğrultusunda; bölgedeki akifer ve akaçlama ağları (dere yatakları)  kış 

aylarındaki yağışlarla beslenmektedir. Keşfin yapıldığı Ağustos-2022, sıcak dönemde olması 

nedeni ile yüzeysel bir akış gözlenmemiştir. Bölgedeki ana akiferi oluşturan rekristalize 

kireçtaşları (mermerler) bu beslenmeleri bünyesinde tutmaktadır. 

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) 
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taşımaktadır. Kil bantları içeriği nedeniyle yağışları süzerek kendi içinde taşıması ve biriktirmesi 

mümkün olmamaktadır. 

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 

yeraltısuları açısından zarar vermemiştir. 

 

Keşif günü yapılan bu gözlem ve incelemeler, dava dosyasında yer alan raporlarda da detaylı 

olarak belirtilmektedir: 

1- Ulusay, R. Vd. tarafından Nisan-2012’ de hazırlanan “TKİ Işıkdere (Milas-Muğla) Linyit 

Sektörü Açık İşletme Şevlerinin Duraylılığının Ve Drenaj Koşullarının Araştırılması” raporunun 

sonuç ve öneriler bölümünde: 

“Hidrojeoloji ve ocak drenajı açısından elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

1) Proje alanında yüzeylenen litolojik birimlerden temele ait kristalize kireçtaşları ile işletme 

alanının kuzeybatısında uzanan Kocamandere taşkın ovası alüvyonları ana akiferleri 

oluşturmaktadırlar. … 

2) Kocamandere alüvyon akiferi dar yayılımlı ve kalın olmayan, beslenimi akarsu akımları ile sınırlı 

bir akiferdir. Yağışlı dönem başında beslenmeye başlar ve yağışlı dönem sonunda Kocamandere 

akımlarının azalmasıyla akarsu yatağına boşalır. Kurak dönemlerde önemli miktarlarda 

yeraltısuyu barındırmaz. Bu nedenle, alüvyon akiferi işletme güvenliğini tehdit edecek boyutlarda 

yeraltısuyu potansiyeline sahip değildir. … 

İşletme alanında yeraltısuyu taşıyabilecek diğer bir birim, Sekköy formasyonunun en üst 

seviyelerini oluşturan kireçtaşı-marn ardalanması ile bunun üzerine gelen gölsel kireçtaşları 

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 gölsel kireçtaşları 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 
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“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.  

4) İşletme alanında kazılar sırasında karşılaşılabilecek bir diğer su kaynağı, linyit horizonunda 

bulunan yeraltısuyudur. Sondaj kuyularında gerçekleştirilen basınçlı su testlerinden ve yeraltısuyu 

gözlemlerinden, linyit horizonunun basınçlı bir akifer şeklinde davrandığı ortaya konmuştur. 

Geçirgenliği orta-düşük olan linyit horizonu gerek kalınlığı ve yayılımı, gerekse kısıtlı beslenme 

alanı nedeniyle verimli bir akifer oluşturmamaktadır. Kazılar sırasında linyit horizonundaki 

yeraltısuyunun yavaş ve küçük debili sızıntılar şeklinde boşalması beklenmektedir. Bu nedenle, 

linyit horizonundaki yeraltısuyunun işletme güvenliğini tehdit edecek bir drenaj sorununa neden 

olmayacağı anlaşılmıştır. 

 

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.  

3. Karacahisar alt havzasında yayılım gösteren gölsel kiraçtaşlarının görece yaygın ve kalın 

oldukları, hidrojeolojik özellikleri nedeniyle ise yüksek bir yeraltısuyu potansiyeline sahip 

olmadıkları anlaşılmaktadır.  

4. Akbelen sahasında akifer niteliği taşıyan Sekköy formasyonuna ait gölsel kiraçtaşı parçalanmış 

durumda olduğundan önemli miktarda yeraltısuyu taşıma potansiyeline sahip değildir.  

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 
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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 gölsel kireçtaşlarının boşalımından 

kaynaklanabilecek yerel sorunlar yaşanabileceği beklenmektedir. Bu boşalımlar, büyük bir 

olasılıkla yerel karstik boşlukların hızlı boşalımı şeklinde gözlenecektir ve bu nedenle işletme 

güvenliğini tehdit etmeyecek boyutta, önlem alınabilecek düzeyde gerçekleşecektir.  

7. Gölsel kireçtaşlarının taban kotunun fay zonunda açılan Bodrum kuyularının su aldığı ana 

akiferlerin tavan kotunun üzerinde bulunması nedeniyle fay zonu ile Karacahisar sahası arasında 

hidrolojik ilişkinin Bodrum kuyularını etkilememesi beklenmektedir.” 

 

3- 07.09.2021 tarihli Bilirkişi Raporunda; “Kömür çıkarma işleminin sona erdiği bu bölgede 

oluşan devasa çukurlarda yeraltı suyunun toplanıp gölet oluşturduğu da tarafımızdan tespit 

edilmiştir.” 

“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.” 

“Söz konusu olan Akbelen orman alanı Miyosen yaşlı genç çökellerden meydana gelmektedir. 

Bölge genellikle killi kireçtaşı, marn ardalanmasından oluşan gölsel sedimanların yoğun olduğu 

bir litolojik yapıda olup, 1.derecede deprem bölgesindedir.” 

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. 

Devamında o dönem için TKİ’ nin Dereköy’den elektropompajla terfi ettirdiği ve işletmeye gelen 

sudan ihtiyaç oranında protokol kapsamında İkizköy’e su vermesi üzerine Muğla İl Özel 

İdaresince tesis ikmal edilmiştir.  Bu veriler ışığında proje sahasında yeraltı suyundan söz 

etmek pekte mümkün görülmemektedir.” denilmektedir. 
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4- 01.03.2022 tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde; “… Neojende, özellikle 

Orta-Üst Miyosen (14-5 milyon yıl aralığı) kömür oluşumunun olduğu çökeller görülmektedir. Bu 

çökelleri Pliyosen yaşlı (5-2,6 milyon aralığı) çökeller örtmektedir. En üste de 2,6 milyon yıl ve 

günümüz aralığında Kuvaterner alüvyonel oluşuklar bulunmaktadır. 

“... İkizköy’de 1975 yılında rezerv için sondaj çalışmaları başlamıştır. Günümüze kadar da 

yüzlerce sondaj çalışmaları yapılarak kömür içerikli sahalar belirlenmiştir.” 

 

 

Şekil 3.1.2 Dava konusu alanın jeoloji haritasının (Gökmen,1975 ve Ünal, 1990’dan değiştirilerek) 

Google Earth üzerindeki yeri ve davaya konu izin alanları ve su kuyularının görünümü.” 

 “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 
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kireçtaşları bu kesimdeki akiferi oluşturmaktadır. Akbelen sahasında akifer niteliği taşıyan Sekköy 

formasyonuna ait gölsel kireçtaşı 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 temel kaya akiferlerinden 

almaktadır. Çamköy Neojen birimlerinin oluşturduğu akiferde yeraltı suyu akım yönünün fay zonu 

kanalıyla Suçıktı kaynaklarına ulaştığı söylenmektedir.” 

“Şekil 3.1.5’te verilen jeolojik kesitten de anlaşılacağı üzere Bodrum kuyularının suyunu 

çektiği ana akifer kömürlü Neojen çökellerinin altında olan Menderes Masifi mermerlerinin de 

beslediği Likya naplarının temel karst akiferidir.  

Şekil 3.1.6’da keşif günü çekilen fotoğrafta da görüldüğü gibi yüzey suları madencilikten 

dolayı oluşan çukurlarda birikmekte ve yeraltı suyunu beslemektedir. Kömür alımı bitirilen dolgu 

yapılan alanda yeniden yeraltı suyu akiferi oluşmaya devam edecektir.” 

“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. Temelde bulunan Menderes Masifi ve 

Likya naplarına ait akiferler daha verimli akiferler oluşturmaktadır.” 

5- DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlatılan “Su Kullanım Hakları 

Raporu” da “Akbeklen ormanı ve çevresinde yer alan kömür içerikli killi kireçtaşı biriminin akifer 

özelliğinin olmadığı” belirtilmektedir. 

6- DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarih ve E.221194 sayılı görüş yazısında; 

“… Kurumumuzda var olan bilgiler ve yukarıda belirtilen veriler dikkate alındığında içme ve 

sulama suyu kuyularının madencilik faaliyetine yakın sahada kaldığı ancak madencilik faaliyeti 

yapılacak saha ile hidrojeolojik olarak benzer özelliklere sahip olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Dolayısıyla içme ve sulama suyu temin edilen akiferin, faaliyetin yapılacağı alanla 

ilgisinin bulunmadığı, madencilik faaliyetinin yapılacağı ormanlık alandaki birimlerin akifer 

niteliği taşımadığı belirlenmiştir…”  ibaresi yer almaktadır. 

 

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. 
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Şekil 3.1.1 Dava konusu alan ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Eroskay, 1992’den değiştirilerek 

Ekmekçi vd., 2013’nin TKİ adına hazırlanan rapordan alınmıştır.  
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3.2.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN 

ALANLARIN MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası 

için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme 

(orman) izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işlemi ile E-

52093940-255.03- 872732 sayılı maden acık işletme izin alanlarında kömür üretimi Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirileceği görülmüştür.  

Davaya konu olan kömür sahasında bulanan ruhsatlar ve bu ruhsatların değişim süreçleri 

Şekil 1, 2’de özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 1 Davaya konu kömür havzasında bulunan ruhsatlar ve alanları (Dava Dosyası) 
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Şekil 2. Davaya konu kömür havzasında bulunan ruhsatlar ve alanların birleştirilmesi (Dava 

Dosyasındaki belelerden alınmıştır). 

Bu ruhsatlar ve tarihleri incelendiğinde özetle; 

 Sicil10413’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1960 dır. 

 Sicil. 32234’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1961 dir. 

 Sicil.10413’ü oluşturan sahalar 1979 yılında devletleştirilerek ruhsat hukuku T.K.İ. 

Kurumuna devredil miştir. 

 Sicil.32234 ü oluşturan sahaların 3213 Sayı lı Maden kanununa intibakları yapılarak 

18.03.1993 te işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 

 T.K.İ. Kurumu uhdesindeki maden ruhsatları 26.08.2013 te Özelleştirme Kararına 

istinaden YEAŞ a devredilmiştir. 

 Bahse konu ruhsatlar 23.12.2014 te Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Ye 

devredilmiştir. 

 Birleşik Ruhsat (Sicil.86541) süresi 2021 yılında verilen «Temdit» Projesinin 

onaylanması ile 10.03.2041 e kadar uzatılmıştır. 

Davaya konu olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 

yapılması planlanan Kömür ocağı kapasite artışının Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi, 
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Orman İzin alanlarının Şekil 3 ve 4’deki gibi konumlandığı görülmektedir. Mevcut poligon alanları 

kömür rezerv alanı içinde olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Davaya konu, planlanan maden işletmesine orman izin alanlarının genel konumu 

(Kaynak: Dava dosyası, Google Earth görüntüsü). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Kömür damarı sınırına göre Davaya konu, planlanan maden işletmesine orman izin 

alanlarının genel konumu (dava dosyasındaki belgelerden alınmıştır). 
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Dava konusu proje alanın da içinde bulunduğu bölgede kömür aramaları 1966 yıllarında 

başlamış olup 1975 yıllarında rezerv sondajları açılmaya başlanmıştır. Günümüze kadar devam 

eden sondaj çalışmalarına bağlı olarak havza madenciliği temelinde kömür üretimine devam 

edilmektedir. Davaya konu olan proje ve dosya incelemesi sonucunda İkizköy Kömür sahasında 

bulunan kömür damarının Karacahisar yönüne doğru yayılım gösterdiği görülmektedir. Akbelen 

orman sahasının altında yaklaşık 18 milyon ton kömür bulunduğu yapılan çalışmalar ile ortaya 

konmuştur (Şekil 3, 4). 

Dava konusu alan içinde linyit kömürü havza içinde jeolojik yapıya bağlı olarak 

sonlanmaktadır. Kömür kalınlıkları 20-30 m arasında değişmektedir. Kömür damarının yüzeyden 

olan derinliği üretim yöntemi olarak açık işletme yöntemini mümkün kılmaktadır. Havza genelinde 

bakıldığında Akbelen ve Karacahisar kömür sektörü mevcut halen işletilen maden ocaklarının 

devamı olduğu görülmektedir. Üretim yapan ocaklarda açık işletme yöntemi ile linyit kömürü 

üretilmektedir. Üretim esnasında dekapaj ve kömür üretimlerinde dragline ve ekskavatör-kamyon 

yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler özellikle havza madenciliği uygulamalarında yaygın 

olarak kullanılan üretim yöntemlerindendir. 

Dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden havzada bulunan linyit kömürünün 

kalorisinin 1800-2300 Kcal/kg arasında değişim gösterdiği dosya içinde sunulan analiz 

sonuçlarında görülmektedir. Bu nedenle havzada bulunan linyit kömürünün ısınma amaçlı 

kullanılması uygun olmadığı görülmektedir. Havzadaki rezervin büyüklüğü esas alındığında linyit 

kömürünün elektrik üretimi için kullanılması uygun olacağı görülmektedir. 

Mahkeme keşfi sırasında mevcut bugüne kadar üretimin yapıldığı kömür maden alanları 

görülmüştür (Fotograf 1). Bu mevcut alandaki maden alanlarının sınırının davaya konu olan izin 

verilen orman alanına çok yakın bir konuma geldiği görülmektedir (Fotograf 2). 

Mahkeme keşfi sırasındaki inceleme, tarafların anlatımları ve dava dosyasındaki bilgi ve 

belgelerin incelenmesi sonucunda Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinde kullanılarak 

elektrik üretimi yapıldığı, Yeniköy Termik santralinde 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik 

santralinde de 3 ünitesi ile 630 MW olmak üzere toplamda 1050 MW kurulu gücü içerdiği 

görülmektedir.  

dava dosyasında sunulan belgeler ve resmi verilerin incelenmesi sonucunda santrallerin 

halihazırdaki elektrik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5 ‘ini ürettiği 

anlaşılmaktadır. Fotograf 1 ve 2’de verilen mevcut çalışan ocaklardan santraller için kömür 

üretiminin yapıldığı ve üretimin tümünün sadece santrallerde elektrik üretimi için kullanıldığı dava 

dosyasındaki belgelerden anlaşılamaktadır.  
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Mevcut kömür ihtiyacının Yeniköy Termik Santraline Sekköy, İkizköy, Akbelen ve 

Karacahisar sahalarından temin edildiği ve yıllık olarak yaklaşık ortalama 3,5 milyon ton kömür 

yakıldığı, Kemerköy Termik Santralinde ise Hüsamlar ve Çakıralan Belentepe ocaklarından 

çıkarılan yıllık yaklaşık ortalama 4,5 milyon ton kömür yakılarak yukarıda belirtilen elektrik 

üretiminin sağlandığı belirlenmiştir (Şekil 5-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 2. 
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Şekil 5. 
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Şekil 6.
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Şekil 7. 

MEVCUT İŞLETİLEN SAHA 
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Dava dosyasındaki bilgi, belge ve raporların incelenmesi sonucunda; dava konusu iznin 

verildiği Açık Maden Ocağı şeklinde çıkarılası planlanan Akbelen sahasındaki kömür rezervi ve 

kömür özellikleri şu şekildedir; 

 Damar kalınlığı fazladır.( yaklaşık 20 m ) 

 Kükürt (SO2) içeriği yüksektir.(%3,5-6) 

 Kömürler fiziksel özellik olarak daha serttir. 

 Kalın ve sert kalsiyum bantları (ara kesme ) mevcuttur. 

 Neojen havza kenarlarında kömür horizonu eğimi yüksektir, fay ve süreksizliklerle 

sınırlıdır. 

 

şeklinde olduğu belirtilmektedir. Yine dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden kömür üretiminin 

açık ocak şeklinde yapılması gerekliliğinin yukarıdaki kömür ve jeolojik yapı özelliklerinden dolayı 

zorunlu olduğu görülmektedir. Bununla ilgili olarak dava dosyası içeriğinde yapılan açıklamanın 

ise; 

    Yukarıdaki özellikler doğrultusunda açık işletme yöntemine alternatif olarak 

tasarlanan yeraltı işletme yönteminde ayak arkası göçertmeli kazının çok zor olacağı, 

yüksek kükürtten kaynaklı çok sık ve kolay ayak yangınlarıyla karşılaşılacağı, kömür 

horizonunun eğim, doğrultu ve yapısının ondülasyonlu – fay ve süreksizliklerle kesilmiş 

olmasından dolayı yüksek rezerv kaybının (%40) olacağı, dolayısıyla mekanize kazıya 

uygun olmayacağı, pano oluşturulmasında güçlükler çekileceği ve santrallere 

besleyebilecek miktar ve kalitede kömür üretiminin mümkün olmayacağı vb. gerekçelerle 

yeraltı işletme yönteminin uygulanabilir olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla proje 

sahasında kömür üretiminin açık ocak işletme yöntemi ile yapılması gerekmektedir. 

    Proje bütününe bakıldığında, Işıkdere – Akbelen - Karacahisar sahalarının bir bütün teşkil 

ettiğini, saha ayrımının proje üzerinde çizgisel bir hattan ibaret olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 

santrallere yakıt temininde süreklilik esasına göre kömür üretiminde de sürekliliğin sağlanmasının 

önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Hazırlık ve dekapaj çalışmalarının kömür üretiminden önce 

yapıldığı göz önüne alınırsa, şu anda Işıkdere sahasında kömür üretiminin devam ettiğini, ancak 

Akbelen sahasında da dekapaja başlanmasının önem arz ettiği görülecektir.  Akbelen sahasında 

bir bölümde çalışma yapılmadan yeni bir ocak çukuru teşkil edilmesinin imkânsız olmadığı,  fakat 

bunun en az 4-5 yıl zaman alacağı proje değerleri incelendiğinde görülmektedir. Bu durumda 

santrallere yaklaşık 4 yıl yakıt temin edilemeyecektir. Sürdürülebilir bir kömür üretimi / madencilik 

için Akbelen sahasının vazgeçilmez olduğu açıktır. 
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şeklinde olduğu görülmektedir. Dava dosyasındaki jeolojik etüt ve çalışmalar, sondajlardan 

alınan örneklerin analizleri ve resmi kurum, üniversite ve özel açıklama raporlarının 

incelenmesi sonucunda madencilik açısından alanda açık maden işletmesinin zorunlu 

olduğu, yapılan açıklamaların yer gerçeği ile madencilik işletmesi açısından uyumlu 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Günümüzde elektrik arz güvenliği için önemli bir parametre Residual veya Artık Üretim 

verisidir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda uzmanlar, orta ve uzun vadeli planlamalar 

yaparken bu veriyi dikkate alırlar. Artık üretim, saatlik toplam talepten değişken maliyeti düşük 

santrallerin üretiminin çıkarılması ile elde edilir. Bu bağlamda dava konusu alandaki santraller 

incelendiğinde;  

Milas bölgesindeki 800 milyon ton kömür kapasitesi dikkate alındığında Yeniköy Termik 

Termik Santrali 2 adet üniteden her biri 210 MW gücünde toplam 420 MW gücünde enerji ürettiği,. 

1. Ünitenin 1986 yılında ve 2. Ünitenin de 1987 yılında işletmeye başladığı ve günümüze kadar 

üretim yaptığı görülmektedir. Santralde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini jeneratorü, 1 

kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kuleli soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir. 

Termik santrale yakın konumda olan açık ocaklardan çıkarılan linyit kömürü ile üretimin yapıldığı 

ve santralin günlük kömür gereksiniminin 13.600 ton’dur. Santralde üretilen elektrik enerjisi 380 

kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte sisteme verilmektedir. Santralin üretim yıllık 

2 milyar 730 milyon KWh üretim kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Mahkeme keşfi 

sırasında yapılan incelemelerde dava konusu hali hazırda üretim yapan mevcut ocaklarda açık 

işletme yöntemi ile linyit kömürü üretildiği görülmüştür. Kömür üretim işleminde açık ocak 

işletmeciliğinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan örtü-kazı ve kömür üretimlerinde 

dragline ve ekskavatör-kamyon yöntemleri kullanılmaktadır. Dava konusu alanın jeomorfolojik 

havza yapısına uygun olarak bu yöntemlerin özellikle havza madenciliği uygulamalarında yaygın 

olarak kullanılan üretim yöntemlerinden olduğu görülmektedir. 

Dava dosyasında bulunan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Maden 

Mühendisi Prof Dr Avni GÜNEY’in maden sahasına ilişkin olarak hazırladığı teknik raporda dava 

konusu orman alanı altında kalan maden sahasındaki rezerv durumu belirtilmiştir. Rapora göre; 

Dava konusu izne esas olan 78 Ha (780 dönüm) alanı kaplayan Akbelen ormanının altında 

mevcut olan linyit rezervinin yaklaşık 18 milyon ton olduğu görülmektedir.  

 

şeklindeki açıklamadan davaya konu izne esas Akbelen Ormanının 78 Ha (780 dönüm) 

büyüklüğündeki ormanın alındaki alanda 18 milyon ton linyit rezervinin bulunduğu görülmektedir. 
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Şekil 8’de dava konusu alanda yapılan sondajlar ve bu sondajlardan elde edilen kömür 

tavan ve taban konturları ve kesit hatları verilmiştir. Tavan ve Taban konturlarına göre oluşturulan 

noktaları ve sondaj noktalarındaki koordinatlı elde edilen kömür tavan ve taban konturları ve kesit 

hatları şekil 9 ‘de verilmiştir (dava dosyasındaki belgelerden alınmıştır). 

Yine dava dosyasındaki raporda yeralan Şekil 8’ deki noktalara bağlı olarak hazırlanan 

dikey kesitlerden de görüleceği üzere (Şekil 9)  linyit kömürü havza içinde jeolojik yapıya bağlı 

olarak sonlanmaktadır. Kömür kalınlıkları bazı bölgelerde 30 m ve üzerinde görülmekle birlikte 

ortalama kalınlık 20 ile 30m. arasında değişmektedir. Kömür damarının yüzeyden olan derinliğinin 

yüzeysel olması nedeniyle üretim yöntemi olarak açık işletme yöntemini mümkün kıldığı 

görülmektedir. 

Dava dosyasındaki raporlar ve analiz sonuçlarından Akbelen-Karacahisar sahalarında 

bulunan linyitin alt ısı değeri ortalama 2120Kcal/kg olup konutlarda ısınma amaçlı kullanılmasının 

ısıl kalori açısından uygun uygun/yeterli olmadığı ve sadece, havzada bulunan termik santrallerde 

elektrik üretiminde kullanılması uygun bulunmuş ve termik santraller bu linyitin alt ısı değeri ve 

diğer özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı görülmektedir. 

Mevcut ocaktan çıkan kömürün ısıl derecesini gösteren kalori değerininde 1800-

2300 Kcal/kg arasında olduğu bu ısıl değerdeki linyit kömürünün konutlarda ısınma amaçlı 

kullanılmasının uygun olmayıp elektrik üretimi için kullanılması uygun olacağı açıktır. Dava 

dosyasındaki analiz sonuçları, raporlar ve belgelerdende anlaşıldığı üzere bölgede çıkan 

kömürün sülfür içeriğinin yüksek olduğu raporumuzun önceki bölümlerinde belirtilmiştir. 

Bu bağlamda termik santrallerde kullanılan kömürün yakılması sonucunda ortaya çıkan 

gazların tutulması için santral bacalarındaki filtre sistemlerinin devamlı olarak 

çalıştırılması ve devamlı olarak filteden çıkan gaz miktarlarının ölçümünün anlık değerler 

şeklinde ilgili resmi kurumlarca yasal sınır değerler çerçevesinde denetlenmesi esastır. 

Madencilik çalışmalarının bitiminde alanın terk edilmesinden sonra, maden 

alanının tekrar doğal yaşama kazandırılması en önemli husustur. Bununla ilgili 

olarakta dava dosyasında teknik verilerinde bulunduğu REHABİLİTASYON 

PROJESİNİN hazırlanmış olduğu görülmektedir. 

 

Rehabilitasyon Projesinde Dava Konusu İzne Esas Alan İle İlgili Olarak; 

Sekköy- ikizköy- lşıkdere olarak adlandırılan 2. Bölgedir. Bu proje, ikizköy- Sekköy-

lşıkdere ocağı olarak adlandırılan 2. bölgedeki madencilik faaliyetlerinin devamıdır. 

Sahada yapılan jeolojik çalışmalar neticesinde izne konu olan alan içerisindeki kömür 

cevherinin ekonomik olarak kullanılabilir özellikte olmasından dolayı sahada üretim yapılması 
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planlanmıştır. Rehabilitasyon alanı olan toplam 780,639.53 m2’ lik ormanlık alan olup kömür 

madeni üretimi amacıyla açık işletme alanı olarak talep edilen saha mevcut izinli işletme 

sahalarının batısındadır. Kömür ocakları ve termik santral devletin hüküm ve tasarrufu altında 

iken, kömür ocaklarının sahalarının genişlemesi aşamasında şahsi arazi sahiplerinin arazileri 

kamulaştırılarak hazineye devredilmiştir. Bu alanlar içerisinde tarlalar, zeytinlikler, köyler, meskun 

mahaller bulunmaktadır. Ormanlık alanlarda ise genel olarak kızılçam ağaçlarının bulunduğu 

alanlar ocak alanı olarak kullanılmaktadır. Sahalar 1982 yılından bu yana işletilmekte olup 

arazilerin büyük kısmında açık ocak işletmeciliği sürdürülmektedir. 

Aynı zamanda ocak alanları çok geniş olduğu için bütün alan aynı zamanda 

işletilememektedir. Daha önce işletilmiş alanlarda rehabilitasyon çalışmaları yapılmış ve 

yapılmaya devam etmektedir. 

Ulaşımı sağlamak için mevcut ulaşım yolları tapulu alanlardan geçmektedir. 16746000,00 

m2 lik tapulu alanlarda ocak işletme, pasa döküm alanı, Maden işleme tesisi, şantiye alanları, park 

alanları, toprak depolama alanları ve ulaşım yolları bulunmaktadır. Maden ocağında açık işletme 

yöntemi ile patlayıcı ile gevşetilen malzeme ekskavatör ile yerinden sökülerek alınmaktadır. 

Ocaktan çıkarılan malzeme kamyonlarla işleme tesisine nakledilmektedir. Çok eski bir işletme 

olduğu için gerekli altyapılar yapılmıştır. Birbirinden uzak olan işletme binaları için kanalizasyon 

sistemi yapılmış olup, kanalizasyon sistemi atıksu arıtma tesisinde sonlanmaktadır. Aynı 

zamanda işletme binalarında elektrik, su, telefon ve internet, asfalt ve stabilize yol gibi altyapılar 

bulunmaktadır 

2.ç) Rehabilite edilecek alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını gösterir; 

Proje alanı ve yakın çevresi mesire alanları, tatil kamp alanları gibi kullanımlara uygun değildir. 

Bu sebeplerden yakın çevresinde yetişebilen ağaç türü olan Fıstıkçamı, Kızılçam, Yalancı 

Akasya, Servi vb. türlerle ağaçlandırılarak orman kurulması uygun olacaktır. 1/10.000 ölçekli 

topografik harita ekte sunulmuştur. 

 

3.1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler  

3.1.a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını 

en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması) işletme izni alındıktan 

sonra, üzerindeki orman ağaçları, orman idaresince değerlendirilip sahadan çıkarıldıktan sonra 

hafriyat çalışması başlayacak ve bu alanda bulunan toprak depolanacaktır. Hafriyat çalışması 

yapılacak saha ağaçlardan ve köklerden temizlendikten sonra yapılacak hafriyat çalışmalarında 

üst toprak tabakası arazi meyli dikkate alınarak arazi kotu olarak yukarıdan başlanıp aşağıya 

doğru olacaktır. Üst toprağın sıyrılması esnasında üst toprak kalınlığı (3-4cm) dikkate alınarak 
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sıyırma işlemi gerçekleşecektir. Ayrıca 10-30 cm. arasında değişen toprak tabakası da ayrıca 

kaldırılacak ve depolanacaktır. Toprak depolanacak yerin %5 den fazla eğimli olmamasına dikkat 

edilecektir. Depolama alanı; tekrar kullanılmaya hazır vaziyette yüksekliği 150cm. yi geçmeyen 

kümeler halinde oluşturulan yığınlardan oluşacaktır. Toprağın saklanma sürecinde olabilecek 

kayıplar önlenecek ve toprağın kalitesi korunacaktır. Toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise 

yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Bu şekilde bekleyen üst toprağın alt 

toprak ile karışmaması için, faaliyet sahibi gerekli önlemleri alacaktır. Ayrı toplanan üst toprak 

rehabilite çalışmalarında tekrar kullanılacaktır. 

izinli işletme sahasından sıyrılacak 3-4 cm kalınlığındaki verimli üst toprak için aşağıda 

koordinatları verilen alan içinde yığınlanacaktır. Üst toprak depolanacak bu alan kamulaştırılıp 

kömür madeni alınmış ve sonrasında pasa döküm alanı olarak kullanılıp kademelendirilmiş orman 

dışı alanlardır. 

 

3.1.c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili 

alınacak güvenlik önlemleri. 

Ocak alanında yüksek dik şevlerin oluşması söz konusu değildir. Alan kömür maden ocağı 

olarak işletileceğinden oluşması beklenen durum kazı işlemlerinde oluşacak basamak ve 

şevlerdir. Açık işletme olarak çalıştırılacak olan kömür maden ocağında en fazla 40-50 m 

derinlikte malzeme alımı gerçekleştirilecek olup daha fazla derinlere inilmesi planlanmamaktadır. 

Faaliyet alanı Yerleşimlerden uzak günübirlik geziler için açılacak alanlardan olmaması, 

Kömür madeninin duraylılığının yüksek olması, MiGEM 'ne verilen işletme projesinde emniyetli 

çalışma koşullarını sağlaması nedeniyle basamak yüksekliğinin bom yüksekliğini geçmemesi 

şartına uyulmasının da sağlanması için : Ocak alanında minimum 5-6 basamak oluşturmak 

kaydıyla, üretim miktarı ve madenin rezervine göre basamak sayısı değişim gösterebilir. 

Oluşturulacak olan basamak en az 7-10 m ya ta yada genişliğe ve en fazla 8-10 m düşeyde 

yüksekliğe sahip olacaktır. Emniyetli şev duraylılığını sağlamak kaydıyla şev açısı en fazla 60-65° 

olarak planlanmaktadır. Şev açısı emniyetli çalışmayı sağlaması amacıyla değişiklik gösterebilir. 

Şevlerde Stabilizasyonun sağlanması için alınacak tedbirler; Kazı ve dolgu yapılarak 

Şevlerin yatırılması eğimin azaltılması, Kafa hendekleri yaparak yüzey suyunun alınması ve 

erozyonun önlenmesi, Kök kazıkları çakarak destek yapıları oluşturup stabilizenin bozulması 

önlenecektir. 

Faaliyet açık ocak işletmeciliği olduğundan tasman çukuru ve yer altı ocak girişi söz 

konusu değildir. Çalışması biten ocak çukurları, çıkacak artık malzemeler ile uygun eğimlerde 

doldurularak, taşlı ve çukur kısımlar tesviye edilecektir. 
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İşletme alanlarında oluşan hendek ve çukurlarda birikecek olan su Eğimli Teraslar (Akıtıcı 

Teraslar) yardımıyla uzaklaştırılacaktır. Böylece ani sel tahribatı ve toprak erozyonu önlenmiş 

olacaktır. Faaliyet esnasında pasa malzemesi oluşacak olup, pasa malzemesi kamulaştırılmış 

arazi ve izinli pasa döküm alanında depolanacaktır. 

 

şeklinde özet olarak rehabilitasyon projesinin hazırlandığı görülmektedir.  

 

Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmaları 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14.12.2007 tarihinde Resmi Gazete'de 

yayımlanan yönetmelik çerçevesinde zorunludur. 

Bu yönetmelikte : 

Arazinin yeniden düzenlenmesi: Faaliyetler sonucu oluşan boşlukların yeniden 

düzenlenmesi, tesviyesi ve faaliyet sonrası kullanım için hazırlanmasını, ve Doğaya yeniden 

kazandırma: İşletme faaliyetleri nedeniyle bozulan sahaların geriye düzenlenmesi, duraylılığı 

sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde 

rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren 

süreci tanımlamaktadır. 

Madencilik çalışmalarında madenin çıkarılması kadar maden işletmesinin doğaya 

kazandırılmasının önemi büyüktür. Dava dosyasındaki rehabilitasyon projesinde maden işletme 

sürecinin bitiminde sahanın işletme başlangıcında üst ve alt toprağının depolanacağı, daha 

sonraki süreçte maden sahasının sonlanması ile birlikte alana uygun ağaç türü olan Fıstıkçamı, 

Kızılçam, Yalancı Akasya, Servi vb. türlerle ağaçlandırılarak orman kurulacağı açıklanmaktadır. 

Mahekeme keşfi sırasında mevcut çalışılan ocak alanlarının üretiminin sonlandığı 

alanlarda tekrar alanın doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne dair 

çalışmalar bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Konu ile hazırlanan raporlarda maden sahasında üretimin tamamlandığı alanlarda 

Özelleştirme öncesi TKi ve sonrasında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

tarafından, 1992 yılından günümüze kadar, ruhsat sahası içinde linyit üretildikten sonra kapatılan 

maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarında bulunulduğu ve ağaç dikimi gerçekleştirildiği 

Tablo 1’den anlaşılmaktadır. 

YK Enerji kayıtlarından sağlanan verilere göre, 14.400 adet Karacaağaç Zeytinliği,1.500 

adet maden sahalarına devir (özelleştirme) sonrası dikilen olmak üzere toplam 15.900 adet linyit 

sahalarında dikili zeytin ağacı bulunduğu belirtilmektedir. 
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Santral Sahalarıyla Yerleşkelerde 1200 adet, Yeniköy ve Linyit Yerleşkesinde 1000 adet, 

Kemerköy Yerleşkesinde 4.000 adet, Ahmetler Baraj alanı civarında olmak üzeretoplam 6.200 

adet yetişkin zeytin ağacı olmak üzere toplam 22100 zeytin ağacının dikildiği belirtilmektedir. 

Tablo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalardan madencilik faaliyetleri sonucunda maden çıkarma işlemi 

sonlanan sahalarda üretimle birlikte rehabilitasyon/doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının da 

aynı zamanda bölgesel olarak yürütüldüğü görülmektedir. Bununla ilgili olarak dava dosyasında 

verilen Pasa Döküm Alanları ve Kademeli Pasa Kapatma ve Rehabilitasyon alanları Şekil 10’ da 

verilmiştir. Dava dosyasındaki belge ve raporların incelenmesinden, Havza Madenciliği şeklinde 

açık maden üretimi yapılan alanda üretimin sonlandığı alanlarda rehabilitasyon ve ağaçlandırma 

çalışmalarının eşgüdüm halinde yapıldığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Şekil 8.
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Şekil 9. 
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Şekil 10. 
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Termik santrallerin ürettikleri elektrik enerjisi özellikle sanayi için büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde 

“enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması her geçen 

gün önem kazanmaktadır. Bu nedenle günümüzde tüm dünyada gözlenen enerji dar boğazlarını 

aşmada ve enerji üretiminin devamlılığının ve sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu 

nedenle yerli kömür gibi kaynakların kullanımı günümüzde büyük önem taşımaktadır. Yerli kömür 

kaynaklarının yerinde enerjiye çevrilmesi ile dışarıdan gelen ithal kömüre bağımlılık azalacaktır. 

Taşıma maliyeti ve taşımanın getireceği ulaşım nakliye, taşıt yoğunluğu vb birçok etkilerden de 

dava konusu maden işletmeciliğinde olduğu gibi kaçınılabilecektir. Bu anlamda maden 

işletmeciliğinin ülke ekonomisine kazanımları açısından kamu yararı içerdiği düşünülmektedir. 

Ülkemizde enerji üretiminde önemli bir paya sahip olduğu görülen hidroelektrik 

santrallerinin özellikle yıllık yağışın az olduğu dönemlerde toplanan su miktarına göre üretim 

kapasitelerinin düştüğü ve üretimin bu iklimsel faktörlere bağlı olduğu düşünüldüğünde ve diğer 

rüzgar, jeotermal, güneş vb enerji kaynaklarının paylarının toplam üretim içindeki parylarının az 

olması nedeni ile termik santrallerin orta vadede ülkenin enerji arzı davamlılığı açısından önemi 

büyüktür. Zaman içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimi içindeki paylarının 

enerji devamlılığını kesintisiz sağlayacak düzeye gelmesi durumunda kömür gibi fosil yakıtlar ile 

enerji üretiminin azaltılması söz konusudur. Ancak günümüzdeki tüm dünyadaki enerji 

darboğazından kurulmak için ve enerji üretiminde dışa bağımlılık ve bundan kaynaklanabilecek 

enerji üretimindeki kayıpların tolere edilmesi ve arz-talep dengesinin düzenli sağlanmasının 

zorunlu olarak termik santraller ile sağlandığı görülmektedir. Orta vade de enerji kaynağı olarak 

özellikle yerli linyit kullanımına dayalı termik santrallerin kullanımı büyük önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda dava dosyasındaki önceki bilirkişi raporunda da ifade edildiği gibi ülkemizin 

enerji kurulu gücünün yıllar itibarı hızla arttığını ve 2010 ve 2020 yılları için birincil enerji 

kaynaklarına göre Türkiye Kurulu gücü içinde kömüre dayalı elektrik üretim santrallerinin önemli 

bir paya sahip oldukları görülmektedir (*Dava dosyasındaki belgelerden alınmıştır. Şekil 11-13; 

Çizelge 1). 
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*Şekil 11. Türkiye kurulu gücünün yıllar itibariyle gelişimi (TEİAŞ verileri). 

 

 

*Şekil 12. 2010 ve 2020 yılları için birincil enerji kaynaklarına göre Türkiye kurulu gücü (TEİAŞ 

verileri) 
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*Şekil 13. 2020 yılı kurulu gücünün birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı (MW) (TEİAŞ verileri). 

*Çizelge 1 2010 ve 2020 Yılları İçin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Türkiye Kurulu Gücü (TEİAŞ 

verileri) 

 
 
 

        
Birim :MW 

 

Kömür 
Sıvı 

Yakıtlar 
Doğal 
Gaz 

Yenilenebilir 
+Atık+Atık Isı 

Çok 
Yakıtlı 

Hidrolik Jeotermal Rüzgar Güneş Toplam 

2010 11.950,3 1.593,3 13.302,1 107,2 5.325,6 15.831,2 94,2 1.320,2 - 49.524,1 

% 24,13 3,22 26,86 0,22 10,75 31,97 0,19 2,67 - 100,00 

2020 19.613,0 189,4 21.599,4 1.502,8 4.889,1 30.983,9 1.613,2 8.832,4 6.667,4 95.890,6 

% 20,45 0,20 22,53 1,57 5,10 32,31 1,68 9,21 6,95 100,00 
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2020 KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ 
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Dava Dosyasındaki Sunulmuş Olan Teknik Raporlar Ve Literatür 

İncelendiğinde; 

Ülkemizde elektrik üretiminin % 32' sinin doğal gaz ve yaklaşık %15' inin ithal kömür ile 

gerçekleşmesi elektrik enerjisinde önemli ölçüde dışa olan bağımlılığı artırmaktadır. Elektrik 

enerjisi üretiminde kullanılan doğalgazın %99'u Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden ithal 

edilmektedir. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın bu derece yüksek olması, enerji pazarında 

güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve fiyat istikrarının sağlanabilmesi hususlarında belirsizlikleri de 

beraberinde getirmekte, cari açığının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 

ülkemizin yerli kaynaklarının daha geniş kapasitelerde değerlendirilmesinin sağlanarak dışa 

bağımlılığın azaltılması önemli bir aşama olacaktır. Elektrik enerjisi üretiminde % 60 gibi önemli 

bir oranda dışa bağımlı olduğumuz bir ortamda, büyük kapasitelere ulaşabilen ve öz 

kaynaklarımızı kullanabileceğimiz termik elektrik santrallerinin öneminin orta vadede dahada 

artığı görülmektedir. Bu tür santrallere ağırlık verecek politikaların benimsenmesi ve uygulanması 

büyük önem arz etmektedir.  

Bilirkişi raporumuzda şekil 9 dada açıkça görüleceği üzere 2020 yılı kurulu gücünün birincil 

enerji kaynaklarına göre dağılımı (MW) (TEİAŞ verileri) incelendiğinde rüzgar, güneş gibi 

yenilenebilir enerji santrallerinin günümüz sürekli ve kesintisiz enerji taleplerine cevap verebilecek 

kadar yeterli üretim seviyelerine henüz ulaşmadığı görülmektedir. Bu durum hızla artan sanayi 

üretimi ve konut kullanımları sonucundaki enerji ihtiyaçlarının sürüdrülebilir bir şekilde arzı için 

orta vadede termik santrallere olan gereksinimide ortaya çıkarmaktadır. Ancak bunu yaparken, 

öz kaynağımız olan kömürlerimizin gelişmiş teknolojiler kullanılarak çevre kriterleri de dikkate 

alınarak işletilmesi/çıkarılması/devreye sokulmasının insan sağlığı ve çevre açısından gerekli 

önlemlerin alınarak yapılması önemli olup bu durum temel şarttır. 

Bu nedenle yerli milli enerji hammadde kaynaklarının yerinde ve tekniğine uygun kullanımı 

enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından hem ekonomik hemde stratejik olarak büyük 

termik santrallerin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Özellikle günümüzdeki enerji dar boğazı 

ve enerji ihtiyacının karşılanması konusundaki öncelikler göz önünde bulundurulduğunda dava 

konusu sahadaki kömürün elektrik enerjisi üretimi için kullanılması dahada büyük önem kazandığı 

açıktır. Yerli linyite dayalı çalışan termik santraller maliyet, taşıma, ulaşım, etkinin bir alanda 

toplanması gibi nedenlerle linyit havzalarının bulunduğu alanlara yakın alanlarda, inşa edilme 

zorunluluğu bulunduğuda açıktır.  

Bu bağlamda dava konusu alanda ve mevcut kullanılan maden ocağı alanında havza 

işletmeciliği şeklinde tekniğine uygun bir şekilde 1980’li yıllarda bu yana açık maden işletmeciliği 

şeklinde kömür üretimi yapıldığı, bu üretimin mevcut rezerv kömürün özelliği incelendiğinde açık 
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maden işletmesi tipinde yapılmasının uygun olduğu, mevcut ocaktan çıkan kömürün ve 

devamında dava konusu alandan çıkarılmak istenilen linyit kömürünün kalori değerininde 1800-

2300 Kcal/kg arasında olduğu bu ısıl değerdeki linyit kömürünün konutlarda ısınma amaçlı 

kullanılmasının uygun olmayıp elektrik üretimi için kullanılması uygun olacağı, termik santrallerin 

bu ısıl kaloriye göre dizayn edildikleri, dava dosyasında verilen kurum görüşleri, raporların ve 

izinlerin faaliyetin yürütülmesinde belirtilen yasal ve teknik şartların tamamıyla yerine getirilmesi 

ve maden işletmeciliği sürecinde maden çıkarımı sonlanan sahaların tekrar doğaya 

kazandırılması işlemlerinin mevcut işletmedeki maden sahalarında yapılmaya başlandığı gibi 

dava konusu alanda yapılacak olması, yüksek kamu yararı nedenleri ile maden mühendisliği 

açısından orman izni verilen alanda madencilik faaliyetinin yapılmasının uygun olduğu kanaatine 

varılmıştır.  
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3.3.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN ALANLARIN 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK FLORA VE FAUNA YAPISI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muğla 1. İdari mahkemesinin 2021/563 sayılı dosyasında bilirkişi olarak mahallinde keşif 

ve bilirkişi incelemesi yapılması sonucunda; dava konusu orman alanları ve çevresinde keşif 

anında alanın flora ve fauna yapısı ile ekolojik ve floristik durumu açısından yapılan incelemeler 

ve çekilen fotoğraflar ile dava dosyasındaki bilgi, belge ve raporlarında incelenmesi ile keşif ve 

daha önce alanda yürütülen çalışmalar esas alınarak değerlendirme yapılmıştır.  

 

Dava Konusu Alanın Genel Vejetasyon Özellikleri  

Davaya konusu maden izni istenilen alan Muğla ili, Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş 

bölgesi özelliğindedir. Muğla ili bir tarafta Datça Bozburun Yarımadası Önemli Doğa Alanı (ÖDA), 

Datça Bozburun Yarımadası Önemli Bitki Alanı (ÖBA) ile diğer tarafta Köyceğiz Gölü Önemli 

Doğa Alanı (ÖDA), Köyceğiz Gölü Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Köyceğiz Dalyan Önemli Bitki Alanı 

(ÖBA), Sandras Dağı Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Babadağı Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Marmaris 

Milli Parkı gibi sınırları içerisinde kalmakta ayrıca Patara Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Doğu Boncuk 

Dağları Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Girdev ve Akdağ Önemli Doğa Alanları (ÖDA)  bulunmaktadır. 

Dava konusu alan ve yakın çavresine ait yapılmış floristik çalışmalar ile ilgili literatür incelemeleri 

ve arazi gözlemlerinde dava konusu poligonların yukarıda belirtilen “Önemli Bitki Alanı-ÖBA” ve 

Özel Doğa Koruma Alanları-ÖDA” içinde kalmadıkları saptanmıştır.  

Dava dosyası içeriğinde bulunan ve Prof. Dr. Zafer AYAŞ tarafından hazırlandığı 2016 ve 

2022 yıllarında alanın fauna yapısı ile ilgili olarak hazırlandığı görülen rapor içeriğinde sayfa 6’da 

Proje alanı ve etki alanı değerlendirildiğinde korunan alanlar açısından Milli Park, Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Üretim Sahası vb. alanlar Şekil 2.1’de verilmiştir. Buna göre 

proje sahası etki alanına en yakın korunan alan 13 km doğusunda bulunan Sırtlandağı Halepçamı 

Tabiatı Koruma Alanıdır. 14 ve 15 km doğusunda Metruk Tuzlası ve Güllük Deltası bulunmaktadır  

 

şeklinde açıklamanın yapıldığı ve dava dosyasındaki inceleme raporlarında Şekil 3.1 şeklinde 

dava konusu orman izninin verildiği alana en yakın korunan alanın dava konusu alanın 13 km 

doğusunda bulunan Sırtlandağı Halepçamı Tabiatı Koruma Alanı olduğu belirtilmiştir (*Şekil 3.1). 
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*Şekil 3.1. Prof. Dr. Zafer AYAŞ tarafından hazırlanan rapordan alınmıştır. 

 Dava konusu alan içinde ve yakın çevresinde 6831 sayılı Orman Kanununun 16. 

maddesinde belirtilen “Devlet ormanları sınırları içindeki tohum mescereleri, gen koruma alanları, 

muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir 

ekosistemlerin bulunduğu alanların bulunmadığı görülmektedir. Dava konusu orman alanının ve 

yakın çevresi yasal/resmi olarak herhangi bir koruma statüsüne sahip değildir. 

Dava konusu orman işletme iznine konu olan orman poligonlarının floristik açıdan, hassaslık, 

nadirlik ve koruma önceliği açısından, maden işletme alanı içindeki ve dışındaki alanlar ile 

herhangi bir ayrıcalığı ve/veya farklılığının olmadığı görülmektedir. Bu alanların ulusal ve/veya 

uluslararası ölçekte yasal olarak korunan alanlar olmadığı görülmektedir. Bu durum ile ilgili olarak 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğünün 

resmi internet sayfasında ÖDA (özel doğal koruma alanlarının sınırları sarı çizgi ile çizildiği 

görülmektedir (Şekil 1). Bunun yanında dava konus alanda kritik (nadir, endemik, dar yayılımlı 

gibi) olarak değerlendirilebilecek flora elemanlarınında bulunmadığı görülmektedir. Bu durum 

raporumuzun devam eden bölümlerinde detaylı olarak Floristik Tablolar şeklinde açıklanmaktadır 

(Tablo 1, 2).   
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Şekil 1. 

Dava konusu poligonların genel vejetasyon yapısı incelendiğinde dava konusu orman 

iznine konu olan üç poligon (kapalı alan) şeklindeki alanın yaklaşık tamamına yakınının orman 

arazisi vasfında olduğu görülmektedir (Şekil 2). 

Dava konusu alanın genel vejetasyon yapısı alanın Akdeniz iklim tipinde olması nedeniyle 

Akdeniz doğal bitki örtüsü içermektedir. Dava konus alanın tamamına yakın bir bölümünü %90-

95 arasında örtme yüzdesi Kızılçam (Pinus brutia) orman yapısı oluşturduğu gözlemlenmiştir 

(Şekil 2).  

Ağaç formunun altında maki-çalı formunda ise Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, 

Pistacia lentiscus, Cistus creticus, Myrtus communis, Daphne gnidioides, Clematis cirrhosa, Olea 

europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Quercus infectoria, Ruscus aculeatus, Laurus nobilis, 

Styrax officinalis, Lavandula steochas subsp. stoechas bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Orman çalı tabakasının en altında toprağı örten ve mevsimsel ve örtme ile bulunma 

açısından dava konusu alan içerisinde değişkenlik gösteren ot katmanında en yaygın olarak 

bulunan türler, Stipa bromoides, Geranium purpureum, Asphodelus aestivus, Piptatherum 

coerulescens, Melica minuta, Briza maxima, Trifolium campestre, Gladiolus anatolicus, Crepis 

DAVA KONUSU ALAN 

ÇEVREDEKİ ÖDA 

ALANLARI 
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reuterana subsp. reuterana, Silene italica, Stellaria media, Veronica cymbalaria, Bellis sylvestris, 

Campanula lyrata’olduğu gözlemlenmiştir. 

Şekil 2. 

 

Dava konusu alandaki habitat tipleri dava dosyasındaki tarafların sunduğu bilgi, belge ve 

raporların incelenmesi ve mahkeme keşfi sırasındaki gözlemlerimizde EUNIS 2004 Habitat 

Sınıflandırmasına göre 4 tipte toplandığı görülmektedir. Bunlar; 

Dva konusu orman poligonlarında bulunan EUNIS habitat tipleri şunlardır;  

 

G: Ormanlık alanlar 

F: Maki 

E Çayırlar, liken, yosun ve çiçekli bitkilerle kaplı alanlar 

I: Tarım alanları 

 

Şeklindedir. Bu Habitat Tiplerinin Özellikleri Dava Konusu Alan Özelinde 

İncelendiğinde;  
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G: Ormanlık alanlar 

Dava konusu poligonlar içindeki dikim plantasyon ve doğal kızılçam (Pinus brutia ) ormanları ile 

orman bitki örtüsü sınırndaki birkaç zeytin plantasyonu şeklindedir. Ayrıca dava konusu alanın 

güney bölümde bulunanKocaman dere ve diğer küçük boyunda gelişen ripariyan vejetasyonu 

girmektedir. Bu vejetasyonlar 

G1.3: Akdeniz Akarsu ağaçlıkları  

Bu habitat proje alanında dere boylarında yayılış gösterir. Dere yatağı ve kenarlarında gelişen bu 

habitatın hakim bitkileri Platanus orientalis (çınar), Nerium oleander (Zakkum) Vitex agnus-castus 

(hayıt) ve Ulmus minor (karaağaç)’dır.  

G1.7: Düşük Rakımlı Akdeniz Çam ormanı (Pinus nigra hariç)  

Bu dava konusu alanda çok yaygın değildir. Doğal kızılçam ormanları 

G3.F: Yüksek Derecede Yapay Konifer Plantasyonu 

Dava konusu alanda plantasyon yolu ile oluşturulan kızılçam ormanları  

G2.9: Yüksek Derecede Yapay Zeytin Plantasyonu 

Dava konusu alandaki birkaç tane zeytinlik plantasyonu  

F5.2. Maki 

Dava konusu alanda her dem yeşil çalı formundaki makileri temsil eder. Karakteristik türleri 

Quercus coccifera, Quercus infectoria, Olea europaea ve Phillyrea latifolia’dır.  

E 1.C Otsu bitkiler ile kaplı kuru Akdeniz toprakları:  

Dava konusu alanda yüksek örtme yüzdesine sahip kızılçam ve maki bitki örtüsü altında bulunan 

otsu bitkilerdir. Bunların alandaki yoğun olarak bulunanları; Stachys cretica, Micromeria myrtifolia, 

Slybium marianum dır.  

I1.2.  Tarım alanları ve kültür yapılan alanlar  

Dava konusu alan içerisinde çok az alandaki kuru tarım alanlarını göstermektedirler. 

Dava konusu işlem içeriğindeki 3 orman poligonunun biyolojik çeşitlilik, flora ve 

fauna yapısında incelenmesine geçmeden önce aşağıdaki kavramların açıklanması 

gerekmektedir. Buna göre; 

 

Biyolojik çeşitlilik  

Biyolojik çeşitlilik; ekosistem çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve tür çeşitliliği olmak üzere üç 

kategoride incelenir. 

Ekosistem çeşitliliği: Yeryüzünde irili ufaklı ve farklı özelliklere sahip olan çok sayıda ekosistem 

çeşidi bulunur. Bunlar orman, çöl, çayır, tundra, bataklık, ova, step, vadi, dağ ve mağaralar önemli 

kara ekosistemleridir.   
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Genetik Çeşitlilik: Bir tür içindeki genetik çeşitliliği ifade eder.  

Tür Çeşitliliği: Belli bir bölgedeki, alandaki ya da tüm dünyadaki türlerin farklılığını ifade eder. 

Proje Alanı ve çevresi, yukarıda belirtilen Biyolojik Çeşitlilik kriterlerinin tamamını 

taşımaktadır. Bu doğal alanlar yer yer vadileri içeren bir dağ ekosistemi oluşturmuş ve bir 

kısmında agroekosistem bulunmaktadır. İki ekosistem yan yana bulunmasına rağmen, doğal 

alanlar antropojen etkilerden etkilenmemiş bir ekolojik ortamdır.  

 

Ülkemizin Taraf Olduğu ve Dava Kapsamında Göz Önüne Alınması Gereken Uluslararası 

Sözleşmeler 

Bern Sözleşmesi 

Sözleşmeye 1984 yılında üye olan Türkiye sözleşmenin  Ek liste 1’deki bitki türleri ve Ek 

Liste 2’deki hayvan türlerini, onların doğal yaşam alanlarıyla birlikte korumak amacıyla gerekli 

kanuni ve yönetsel önlemleri almakla yükümlüdür.   

 

CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşme  

CITES Sözleşmesi, nesli tehlikedeki yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol 

edebilmek için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya çapında bir sistem 

geliştirmiştir. 

 

Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme  

Sözleşme, "daimi bir temel üzerine ve modern bilimsel yöntemlere uygun olarak, istisnai 

değerdeki kültürel ve doğal mirasın kolektif korunmasına matuf etkin bir sistemi kuran yeni 

hükümleri, bir sözleşme biçiminde kabulünün zorunlu olduğunu" belirtmektedir. 

 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi 

- Ramsar Sözleşmesi  

Sözleşmenin ana amacı "sulak alanların ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel 

olarak büyük bir kaynak teşkil ettiği ve kaybedilmeleri halinde bir daha geri getirilmeyeceği" 

esasını vurgulamaktır. 

 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 5 Haziran 1992 tarihinde imzaya açılmış, dünyada 29 Aralık 

1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde Sözleşme 29.08.1996 tarih ve 4177 sayılı Kanun ile 

onaylanmış ve 27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 14 Mayıs 1997 
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tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı; biyolojik çeşitliliğin korunması, bu çeşitliliğin 

unsurlarının sürdürülebilir kullanımı; genetik kaynaklar ve teknoloji üzerinde sahip olunan bütün 

hakları dikkate almak kaydıyla, bu kaynaklara gereğince erişimin ve ilgili teknolojilerin gereğince 

transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak üzere, genetik kaynakların 

kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı olarak belirtilmektedir. 

Sözleşmeye göre biyolojik çeşitlilik; kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu 

ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik komplekslerde bulunan türlerin kendi içindeki ve türler 

arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği olarak belirlenmiştir. 

Sözleşmeye imza atan taraflar, mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde in-situ (doğal 

habitatı içinde koruma) ve ex situ (doğal habitatı dışında koruma) olarak biyolojik çeşitliliğini 

korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla söz konusu sözleşme kapsamında sulak alanlar biyolojik 

çeşitliliğin korunması için mutlak korunması gereken alanlardır.  

 

Muğla İlinde Yapılan Floristik Çalışmalar 

Ülkemiz bitki örtüsüne ilişkin ilk ve kapsamlı çalışmalar Boissier (1867-1888) tarafından 

başlamış olup olup P.H. Davis'in editörlüğünde yazımı tamamlanan "Flora of Turkey and The East 

Aegean Islands (Türkiye Doğu Ege Adalarının Florası) isimli 10 ciltlik eserin ilk cildi 1965, 

tamamlayıcı nitelikte olan 10. cildi ise 1988 yılında yayınlanması ile devam etmiştir. "Türkiye 

Florası" olarak bilinen eserin hazırlanması 40 yıla yakın bir süreci kapsamaktadır. Çok sayıda 

Türk araştırıcının da yer aldığı eser, aynı zamanda 1700’lü yılların hemen başında başlayan 

benzer çalışmaları da kapsadığından önemli bir başvuru kaynağıdır. Bu eserin aradan geçen 

süredeki yeni türleri içeren 11. cildinin ise Güner, vd. tarafından 2000 yılında yayınlanmış ayrıca 

Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (Güner vd., 2012) kitabı ile de bitkilerin bilhassa Türkçe 

adlarının verilmesi amaçlanmış, tüm bu ciltlere tamamlayıcı olması bakımından Özhatay vd., 

[Özhatay vd., 1999; Özhatay vd., 2005; Özhatay vd., 2009]‟nin check listleri hazırlamışlardır. Son 

günlerde Floramızın Türkçe, resimli ve  revize edilmiş olarak yeniden yazılmasına başlanmış olup 

bu kapsamda birinci cildi Güner, A. (ed)(2014) yayınlanmış olup, ikinci cildi Güner, A., Kandemir, 

A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G.,Güner, I. Ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018) 

tarafından yayınlanarak ülkemiz bitki örtüsü ile ilgili araştırmalar devam ettirilmektedir.  

Davaya konu alanla ilgili bitkisel çeşitliliğin ortaya konmasında başta bu literatürler ışığında 

yörede yapılan detaylı flora çalışmaları ile ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi 

“ (Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü) çalışmalar esas alınarak ortaya konmuştur.  
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Dava dosyası içeriğinde dava konusu açık maden işletmeciliğinin yapılması 

planlanan orman alanları (poligonları) ve çevresine ilişkin 2016 ve Nisan 2022 yıllarında flora 

uzmanı Prof Dr Hayri Duman tarafından hazırlandığı görülen FLORA yapısının, ve yine 

Haziran 2016 yılında Prof Dr Zafer Ayaş ile Dr Şafak Bulut ve Mart 2022 tarihinde Prof Dr 

Zafer Ayaş tarafından hazırlanan çok detaylı Fauna yapısını açıklayan raporların olduğu 

görülmüştür. 

 Alanın flora yapısı ile ilgili Prof Dr Hayri Duman tarafından 2016 yılı Nisan ve Haziran 

aylarında yapılan arazi çalışmalarına dayalı olarak hazırlanan ve 2021 yılı sonbahar 

döneminde gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile dava konusu alanın mevcut flora yapısının 

alan özelinde çok detaylı olarak belirlendiği görülmektedir. Tarafımızdan yapılan literatür 

incelemelerinde çalışmanın alan özelinde yapılan ve mevcut flora durumunu gösteren en 

güncel detaylı çalışma olduğu görülmektedir. Aynı şekilde alan ve çevresi özelinde 2016 

yılında Prof Dr Zafer Ayaş ile Dr Şafak Bulut ve Mart 2022 tarihinde Prof Dr Zafer Ayaş 

tarafından yapılan fauna yapısının belirlenmesi çalışmasının “alan özelinde” en güncel 

detaylı çalışma olduğu görülmektedir 

Prof Dr Hayri Duman, Prof Dr Zafer Ayaş ile Dr Şafak Bulut tarafından yapılan flora 

ve fauna tür belirleme çalışmalarının aktif olarak işletilmekte olan Yeniköy Termik 

Santralinin yakın çevresini ile kömür üretimi için planlanan yeni açılacak işletme sahası 

Alaçam-Söğütçük-Çamköy köyleri üçgeni arasında kalan sahayı içerdiği görülmektedir. 

Dava konusu alanının 3 poligondan oluştuğu vepoligonların tamamına yakınının doğal veya 

plantasyon Pinus brutia (kızılçam) ormanları orman alanı şeklinde olduğu görülürken, 

sadece orman alanı içinde sonradan ormandan açma şeklinde oluşturulduğu anlaşılan çok 

küçük bir zeytinlik alanın olduğu görülmektedir (Şekil 3).  
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Şekil  3. 

 

Dava dosyası içindeki raporların incelenmesi sonucunda; 2016 ve 2021 yıllarında bitki 

takvimine göre farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda alanın mevsimsel flora yapıları belirlendiği 

görülmektedir. Yapılan arazi çalışmalarında alanda bulunan tüm habitatları temsil edecek şekilde 

transekt yöntemi uygulandığı ve 2016 yılı Nisan ve Haziran dönemi ile 2021 yılı Ekim ve 2022 yılı 

Mart döneminde elde edilen veriler birlikte değerlendirilerek floristik liste hazırlandığı görülmüştür.  

Dava konusu orman iznine konu orman alanlarında debisi yüksek önemli bir akarsu 

kaynağı bulunmadığı mahkeme keşfi ve dava dosyasındaki bilgilerden anlaşılmaktadır. 

 

Ayrıca bitkilerin tehlike kategorileri de https://www.iucnredlist.org sitesinde ki uluslararası 

verilere göre belirlenmiştir. 

 

 

https://www.iucnredlist.org/
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Alan ve Geniş Çevresinin Genel Vejetasyonu ve Bitki Listesi 

Orman vejetasyonunu; alanda doğal orman oluşturan başlıca bitki türü Pinus brutia 

(kızılçam) oluşturmakta olup, Pinus pinea (Fıstık çamı), bu türlerin tahrip olduğu alanlarda maki 

vejetasyonu ve maki vejetasyonunun tahribi ile de Frigana vejetasyonu yer yer kaya vejetasyonu 

ile geçici yada akarsu kenarlarında sulak alan vejetasyonu gözlemlenmektedir.  

Alandaki klimatik değişimlere bağlı olarak Quercus ithaburensis (palamut meşesi), 

Quercus infectoria (Mazı meşesi)’ de gözlemlenmektedir. Alanda yapılan yerinde keşif ve 

sahada daha önce tarafımızca yapılan çalışmalar ve literatür ışığında aşağıdaki liste 

verilmiş olup, türlerin endemizim durumu ve IUCN kriterleri belirtilmiştir. Verilen flora 

tabloları Prof Dr Hayri Duman tarafından hazırlanan rapor içinde bulunan flora listeleri 

(Tablo 1) ile mahkeme keşfi sırasında arazide o dönemde tarafımızca tespit edilen flora 

türleri açısından (Tablo 2) değerlendirmeleri içermektedir (Tablo 1, 2). 

Raporda Floristik listeler; eğreltiler (Pteridophyta), açık tohumlular (Gymnospermae) ve 

kapalı tohumlular (Angiospermae) olmak üzere Türkiye Florasındaki filogenetik sıraya göre 

verilmiş ve her grubun altında yer alan familyalar yine Türkiye Florasındaki filogenetik sıraya göre 

dizilmiştir. Türler otör isimleri ile birlikte verilmiş ve sıra ile varsa yöresel Türkçe adları, fitocoğrafik 

bölgesi, endemik olup olmadığı, endemik ve nadir Yayılımlı türlerin IUCN Tehlike kategorileri, 

BERN listesi türleri, habitatı ve her türün alan içerisindeki bolluk durumları sırasıyla verilmiştir.  

Proje alanından toplanan bitkiler “Flora of Turkey And East Aegean Islands” adlı eserden 

yararlanılarak tayin edilmiştir. Tespit edilen bitkilerin Türkçe isimleri ise ağırlıklı olarak Prof. Dr. 

Turhan Baytop tarafından yazılan “Türkçe Bitki adları” adlı eserden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Endemik bitkilerin Tehlike kategorilerini tespit ederken Prof. Dr. Tuna Ekim ve arkadaşlarının 

hazırlamış oldukları “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” temel referans eser olarak kullanılmış, ayrıca 

bu tehlike kategorileri IUCN 2001 kriterlerine göre tespit edilen endemik türlerin alan içerisindeki 

popülasyonu ve tehdit faktörleri de göz önüne alınarak yeniden yorumlanmıştır. 

 

şeklindeki açıklama ile Yayılımlı türlerin IUCN Tehlike kategorileri, BERN listesi türleri, habitatı ve 

her türün alan içerisindeki bolluk durumları ile endemik bitkilerin Tehlike kategorilerinin tespitinde 

Prof. Dr. Tuna Ekim ve arkadaşlarının hazırlamış oldukları “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” nın 

referans eser olarak kullanıldığı görülmektedir. Çalışmanın oldukça detaylı olarak hazırlanmış 

olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda dava konusu alan özelinde yapılan en detaylı ve güncel çalışmanın  Prof Dr 

Hayri Duman tarafından yapılmış olduğu belirlenmiştir. Taraf iddialarının ve dilekçelerinin ekinde 

sunulan raporların ise bölge genelinde yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Prof Dr Hayri 
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Duman’nın çalışmasının farklı yıl aralıklarında ve yılın farklı aylarında yapılması ile alandaki doğal 

bitki örtüsü takvimine göre tüm türlerin belirlenmesine olanak verdiği görülmektedir. Dava konusu 

alan fitocoğrafik olarak tamamen Akdeniz bitki coğrafyası bölgesine ait olup Akdeniz ikliminin 

etkisi altındadır. 

Prof Dr Hayri Duman tarafından hazırlanan raporda dava konusu alanda alanın doğal bitki 

örtüsünü belirlemek için yapılan floristik çalışmalar sonucunda dava konusu işlemin dayanağı olan 

“Yeni Açılması Planlanan Kömür Madeni İşletme Alanında toplam 62 familyaya ait 265 tür ve tür 

altı seviyede takson tespit edilmiştir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Bu türlerden 12’si ü

lkemize özgü endemik, 1’i de endemik olmadığı halde nadir yayılımlıdır. Bu alandan tespit edilen 

endemik türler Ranunculus reuterianus, Ferulago humilis, Peucedanum chryseum, Galium 

brevifolium subsp. brevifolium, Campanula lyrata subsp. lyrata, Phlomis lycia, Symphytum 

anatolicum, Verbascum lydium var. lydium, Verbascum splendidum, Stachys cretica subsp. 

smyrnaea, Ornithogalum nivale ve Origanum sipyleum’dur. Ayrıca endemik olmadığı halde 

yumruları yurt dışına ihraç edildiği için nesli tehdit altında olan Cyclamen hederifolium türü de bu 

alanda yayılış gösterdiği saptanmıştır.  

 MAHKEME KEŞFİ SIRASINDA TARAFIMIZCA YAPILAN ARAZİ GÖZLEMLERİ VE 

SAPTAMALARDA PROF DR HAYRİ DUMAN’IN RAPORUNDA YERALAN FLORİSTİK TABLO 

(TABLO 1) İLE ÖRTÜŞDÜĞÜ SAPTANMIŞTIR.  

 

Dava dosyasında bulunan 12. 05.2020 tarihli ORMAN İZİN RAPORU içinde 135, 136 ve 

137 numaralı bölmelerde bulunan dava konusu 3 poligon şeklindeki orman alanlarının “Tohum 

Mesceresi Sınırlarında”, “Gen Koruma Alanı İçinde”, “Muhafaza Ormanları İçesinde”, “Orman İçi 

Dinlenme Yerleri İçerisinde” kalmadıkları görülmektedir (Şekil 4, 5). 
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Şekil 4. 
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Şekil 4. devam  
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Şekil 5.   
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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 

 

FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PTERIDOPHYTA                                          

SELAGINELLACEAE 1 Selaginella denticulata (L.) Link   Geniş Yayılımlı               x x        x       

HYPOLEPIDIACEAE 2 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Kartal eğreltisi Geniş Yayılımlı               x          x       

POLYPODIACEAE 3 Polypodium vulgare L. benlieğrelti Geniş yayılışlı        x      x    

ASPLENIACEAE 4 Ceterach officinarum DC. Altınotu Geniş Yayılımlı                 x        x       

SPERMATOPHYTA                                          

GYMNOSPERMAE                                          

PINACEAE 5 Pinus brutia Ten.  Kızıl çam Akdeniz               x                x 

EPHEDRACEAE 6 Ephedra campylopoda C. A. Meyer Deniz üzümü Geniş Yayılımlı               x   x      x       

ANGIOSPERMAE                                         

RANUNCULACEAE 7 Anemone coronaria L. Manisa Lalesi Akdeniz               x x x      x       

 8 Anemone blanda Schott & Kotschy  dağlalaesi Geniş yayılışlı          x    x    

  9 Ranunculus reuterianus Boiss. Düğün çiçeği Geniş Yayılımlı   x LC 

 

      x            x     

  
10 

Ranunculus ficaria L. subsp. 

ficariiformis Rouy & Fouc. Düğün çiçeği Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  11 Ranunculus asiaticus L. Düğün çiçeği Geniş Yayılımlı                   x      x       

  12 Clematis vitalba L. Akasma Geniş Yayılımlı                 x        x       

PAPAVERACEAE 13 Papaver rhoeas L. Gelincik Geniş Yayılımlı                   x      x       

BRASSICACEAE 14 Hirschfeldia incana (L.) Lag.-Foss.    Geniş Yayılımlı                   x      x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  15 Thlaspi perfoliatum L. Kulakçıklı akça çiçeği Geniş Yayılımlı               x x x      x       

  16 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Çoban çantası Geniş Yayılımlı                 x        x       

  17 
Alyssum strigosum Banks et Sol. 

Subsp. strigosum 
  Geniş Yayılımlı                 x     

 
  x       

  18 Clypeola jonthlaspi L.   Geniş Yayılımlı                 x      x         

  19 
Erophila verna (L.) Chevall subsp 

praecox (Stern.) Walters 
  Geniş Yayılımlı                 x     

 
  x       

  20 Cardamine hirsuta L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  21 Cardamine graeca L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  22 Malcolmia chia (L.) DC   Akdeniz                 x        x       

  23 Sisymbrium officinale ( L.) Scop. Çalgıcı otu Geniş Yayılımlı                   x      x       

  24 Erysimum smyrnaeum Boiss. & Bal.   Geniş Yayılımlı               x          x       

CAPPAREACEAE 25 Capparis ovata Desf Gebere Geniş Yayılımlı                   x      x       

CISTACEAE 26 Cistus creticus L. Laden Akdeniz               x x          x     

  27 Cistus salviifolius L. Laden Geniş Yayılımlı                 x        x       

  
28 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. var. 

plantaginea (Willd.) Gross.    Akdeniz                   x   

 

  x       

  
29 

Fumana arabica (L.) Spach var. 

arabica   Geniş Yayılımlı                 x x   

 

    x     

CARYOPHYLLACEAE 
30 

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 

subsp.hybrida   Geniş Yayılımlı                 x     

 

  x       

  31 

Cerastium brachypetalum Pers. 

subsp. roeseri (Boiss. &Heldr) 

Nyman 

  Geniş Yayılımlı               x       

 

  x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  32 Cerastium gracile Duf. Boynuz otu  Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
33 

Holosteum umbellatum L. var. 

umbellatum   Geniş Yayılımlı               x x     

 

x         

  34 Velezia rigida L.   Geniş Yayılımlı                 x        x       

  35 Silene italica (L.) Pers.   Geniş Yayılımlı               x          x       

  36 Silene gigantea L. var. gigantea Gıvışgan otu Akdeniz               x x        x       

  
37 

Silene squamigera Boiss. subsp. 

squamigera   Akdeniz               x   x   

 

x         

  
38 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

var. vulgaris Gıvışkan otu Geniş Yayılımlı       

 

        x     

 

  x       

  39 Silene behen L. Gıvışkan otu Geniş Yayılımlı       

 

        x        x       

ILLECEBRACEAE 40 Herniaria incana Lam. Kırık otu  Geniş Yayılımlı                 x        x       

HYPERICACEAE 41 Hypericum perforatum L. Binbir delik otu Geniş Yayılımlı 

 

              x        x       

  42 Hypericum triquetrifolium Turra Binbir delik otu Geniş Yayılımlı                 x        x       

  43 Hypericum empetrifolium Willd. Binbir delik otu Akdeniz               x x        x       

MALVACEAE 44 Malva sylvestris L. Hatmi Geniş Yayılımlı                 x        x       

  45 Althaea cannabina L. Hatmi Geniş Yayılımlı                 x        x       

  46 Lavatera bryonifolia Miller Hatmi Akdeniz               x          x       

GERANIACEAE 47 Geranium lucidum L. Turna gagası Geniş Yayılımlı                 x        x       

  
48 

Geranium molle L. subsp. brutium 

(Gasp.) Davis Turna gagası Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  49 Geranium purpureum Vill. Turna gagası Geniş Yayılımlı                 x        x       

  50 Erodium moschatum (L.) L'Herit. Turna gagası Akdeniz                          x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

POLYGONACEAE 51 Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus  Kuzukulağı Geniş Yayılımlı               x x        x       

  52 Rumex bucephalophorus L.  Kuzukulağı Geniş Yayılımlı               x x      x         

VITACEAE 53 Vitis sylvestris Gmelin Yabani asma Geniş Yayılımlı                 x x      x       

  54 Vitis vinifera L. Üzüm Kültür                   x        x     

RHAMNACEAE 55 Paliurus spina-christi Miller Kara çalı Geniş Yayılımlı               x          x       

  56 
Rhamnus oleoides L subsp. graecus 

(Boiss. Et Rent Holmboe 
Cehri Akdeniz                 x     

 
  x       

ANACARDIACEAE 
57 

Pistacia terebinthus L. subsp. 

palaestina (Boiss.) Engler 
Sakız agacı Akdeniz               x       

 
  x       

  58 Pistacia lentiscus L. Çitlenbik Akdeniz               x          x       

FABACEAE 59 Calicotoma villosa (Poiret) Link  Abdest bozan Akdeniz               x          x       

  60 Genista acanthoclada DC.   Akdeniz               x          x       

  
61 

Cersis siliquastrum L. subsp. 

siliquastrum Erguvan Geniş Yayılımlı                 x     

 

  x       

  62 Chamaecytisus hirsutus (L.) Link   Geniş Yayılımlı               x        x         

  
63 

Vicia cracca L. subsp. stenophylla 

Vel. Fiğ Geniş Yayılımlı                 x     

 

  x       

  
64 

Vicia sericocarpa Fenzl var. 

sericocarpa Fiğ Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  
65 

Lathyrus aphaca L. var. 

pseudoaphaca (Boiss.) Davis Burçak Akdeniz               x x     

 

  x       

  
66 

Lathyrus aphaca L var. affinis 

(Guss.) Arc. Burçak Geniş Yayılımlı                   x   

 

  x       

  67 Lathyrus cicera L. Burçak Geniş Yayılımlı               x          x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  68 
Pisum sativum L. subsp. elatius 

(Bieb.) Aschers & Graebn. 
Yabani bezelye Akdeniz                 x     

 
  x       

  69 
Ononis spinosa L. subsp. leiosperma 

(Boiss.) Sirj 
Kayış kıran Akdeniz               x       

 
  x       

  70 Ononis pubescens L.   Akdeniz                  x   
 

  x       

  71 Trifolium pilulare Boiss. Üçgül Geniş Yayılımlı              x x     
 

  x       

  72 Trifolium pauciflorum d'Urv. Üçgül Akdeniz              x x     
 

  x       

  73 Trifolium campestre Schreb. Üçgül Akdeniz 

 

            x x        x       

  74 Trifolium stellatum L. var. stellatum Üçgül Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
75 

Medicago minima (L.) Bart. var. 

minima Kanarya otu Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  76 Medicago orbicularis (l.) Bart. Kanarya otu Geniş Yayılımlı               x          x       

  77 Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi.   Akdeniz               x x        x       

  
78 

Anthyllis vulneraria L. subsp. 

praepropera (Kerner) Bornm.   Akdeniz                   x   

 

  x       

  
79 

Scorpiurus muricatus L. var. 

subvillosus (L.) Fiori   Akdeniz                   x   

 

  x       

  80 Coronilla scorpioides (L.) Koch   Geniş Yayılımlı               x          x       

  81 Coronilla parviflora Willd. Alaca taçotu Akdeniz                   x      x       

 
82 

Coronilla emerus L. subsp. 

emeroides (Boiss. & Sprun.) Uhrova Telgevrecik Geniş yayılışlı        x    

 

 x    

  83 Spartium junceum L. Katır tırnağı Akdeniz               x x        x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  
84 

Onobrychis aequidentata (Sibth. & 

Sm.) d'Urv. Korunga Akdeniz                   x   

 

  x       

ROSACEAE 
85 

Prunus divaricata Ledeb. subsp. 

divaricata Yabani erik Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  86 Prunus x domestica L. Erik Kültür                   x              

  87 Rubus sanctus Schreber Böğürtlen Geniş Yayılımlı               x x        x       

  88 Armeniaca vulgaris Lam. Kayısı Kültür                   x              

  89 Potentilla recta L. Dik parmak otu Geniş Yayılımlı               x x        x       

  90 Sarcopotarium spinosum (L.) Spach Abdestbozan Akdeniz               x x        x       

  91 
Sangiosorba minor Scop subsp. 

muricata (Spach) Brig 
Çayır Düğmesi Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  92 Rosa canina L. Kuşburnu Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
93 

Crataegus monogyna Jacq. subsp 

monagyna Alıç Geniş Yayılımlı               x       

 

  x       

  
94 

Pyrus amygdaliformis Vill. var. 

lanceolata Diap. Yabani armut Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  
95 

Pyrus communis L. subsp. sativa 

(DC.) Hegi Armut Kültür                   x   

 

  x       

MYRTACEAE 
96 

Myrtus communis L. subsp. 

communis Mersin Geniş Yayılımlı               x       

 

  x       

APIACEAE 
97 

Eryngium campestre L. var. 

campestre Şekerdikeni Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

  98 Eryngium creticum Lam. Şekerdikeni Akdeniz               x   x      x       

  99 Pimpinella cretica Poiret var. cretica Yabani anason Akdeniz                 x        x       
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  
100 

Scaligeria napiformis (Sprengel) 

Grande    Akdeniz               x       

 

  x       

  101 Ferulago humilis Boiss. Çakşır Akdeniz 

 

x LC         x          x       

 102 Ferulago tingitana L.  Akdeniz            x  x    

 103 Heptaptera anatolica (Boiss.) Tutin Eğriçakşır Geniş Yayılımlı        x      x    

  104 Lagoecia cuminoides L.   Akdeniz               x x        x       

  105 Opopanax hispidus (Friv.) Gris.   Geniş Yayılımlı       

 

          x      x       

  
106 

Peucedanum chryseum (Boiss. & 

Heldr.) Chamberlain   Akdeniz   x LC 

 

        x x   

 

  x       

  107 Orlaya daucoides (L.) Greuter   Geniş Yayılımlı                 x        x       

  108 Malabaila aurea (Sm.) Boiss.   Akdeniz               x          x       

  109 Tordylium aegaeum Runem.   Akdeniz                 x        x       

  110 Thapsia garganica L.   Akdeniz                     x    x       

  
111 

Scandix australis L. subsp. 

grandiflora (L.) Thell.   Geniş Yayılımlı               x x     

 

x         

  112 Daucus carota L. Yabani havuç Geniş Yayılımlı                 x        x       

  113 Daucus guttatus Sm. Yabani havuç Geniş Yayılımlı       

 

        x        x       

RUBIACEAE 
114 

Galium brevifolium Sm. subsp. 

brevifolium    Akdeniz   x LC 

 

      x       

 

x         

DIPSACACEAE 115 Pterocephalus plumosus (L.) Coulter   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  116 Scabiosa argentea L. Uyuzotu Geniş Yayılımlı               x x        x       

  117 Scabiosa sicula L. Uyuzotu Akdeniz               x          x       

VALERIANACEAE 118 Valeriana dioscoridis Sm. Kedi otu Akdeniz               x x      x         
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FAMİLYA NO TAKSON TÜRKÇE ADI F.C.B 

ENDEMİZM 

T.S. 

BERN CITES HABİTAT 
NİSBİ 

BOLLUK 

B Y Ek1 Ek1 Ek2 Ek3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ASTERACEAE 119 Inula viscosa (L.) Aiton Andız otu Geniş Yayılımlı                 x        x       

 120 Inula heterolepis Boiss. Akandızotu Akdeniz            x  x    

 121 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 

subsp. barrelieri (Ten.) Nyman 
Kudama Geniş Yayılımlı            

x 
 x    

  122 Anthemis chia L. Papatya Akdeniz               x x        x       

  123 Bellis perennis L. Koyungözü Avrupa-Sibirya               x x        x       

  124 Senecio vernalis Waldst. et Kit  Kanarya otu Geniş Yayılımlı               x x        x       

  125 Atractylis cancellata L.   Akdeniz                 x        x       

 126 Atractylis gummifera L. Sakızkeyganası Akdeniz        x      x    

  127 Picnomon acarna (L.) Cass.   Akdeniz                   x      x       

  128 Notobasis syriaca (L.) Cass.   Akdeniz                   x      x       

 129 Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. bozlanotu Akdeniz            x  x    

  130 Scolymus hispanicus L. Altın dikeni Akdeniz                   x      x       

  131 Onopordum illyricum L.  Eşek dikeni Akdeniz                 x        x       

  132 Carduus nutans L. Kangal Geniş Yayılımlı                 x        x       

  133 Jurinea mollis (L.) Reichb.   Geniş Yayılımlı                 x        x       

  
134 

Centaurea solstitialis L. subsp. 

solstitialis Çakır dikeni Akdeniz                 x     

 

  x       

  135 Centaurea cyanus L. Peygamber çiçeği Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
136 

Centaurea urvillei DC. subsp. 

urvillei   Akdeniz               x x     

 

  x       

  137 Crupina crupinastrum (Moriss) Vis.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  138 Carthamus dentatus Vaht.   Geniş Yayılımlı                 x x      x       
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NİSBİ 

BOLLUK 
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  139 Carlina corymbosa L.    Akdeniz                   x      x       

  140 Scariola viminea (L.) F:W:Schmidt   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  141 Leontodon tuberosus L.   Akdeniz               x x        x       

  142 Crepis sancta (L.) Babcock Tüylü konak Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
143 

Crepis reuterana Boiss. subsp. 

reuterana Tüylü konak Akdeniz               x x     

 

  x       

  144 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. 

glaucescens (Jordon) Ball 
Eşek gevreği Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  145 Crepis zacintha (L.) Babcock Tüylü konak Akdeniz               x          x       

  146 Hypochoeris radicata L.   Avrupa-Sibirya                 x      x         

  147 
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. 

Subsp. microcephala Rech. Fil. 
  Akdeniz               x       

 
  x       

  148 
Tragopogon longirostris Bisch. ex 

Schultz Bip. Var. longirostris 
Dedesakalı Geniş Yayılımlı               x       

 
  x       

  149 
Lapsana communis L. subsp. 

adenophora (Boiss.) Rech. Fil 
  Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  150 Chondrilla juncea L. var. juncea Sakız otu Akdeniz               x x        x       

CAMPANULACEAE 
151 

Campanula lyrata Lam.subsp. 

lyrata Çan çiçeği Akdeniz   x LC 

 

      x       

x 

  x       

  
152 

Legousia speculum-veneris (L.) 

Chaix    Geniş Yayılımlı               x       

 

  x       

PRIMULACEAE 153 Cyclamen hederifolium Aiton Siklamen  Akdeniz     VU 

 

  x   x x     x   x       

  154 Lysimachia atropurpurea L.   Akdeniz       

 

        x x    x         

  155 Anagallis arvensis L.var. arvensis   Geniş Yayılımlı               x x        x       
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STYRACACEAE 156 Styrax officinalis L. Ayıfındığı Geniş Yayılımlı               x          x       

ERICACEAE 157 Erica manipuliflora Salisb. Püren Akdeniz        x       x   

OLEACEAE 158 Jasminum fruticans L. Yasemin Akdeniz               x x        x       

  159 Fraxinus ornus L. subsp. ornus Dişbudak Avrupa-Sibirya       

 

      x          x       

  160 
Olea europaea L. var. sylvestris 

(Miller) Lehr. 
Yabani zeytin Akdeniz              x x     

 
  x       

  161 Olea europaea L. var. europaea Zeytin Kültür                  x      x       

  162 Phyllarea latifolia L. Akkesme Akdeniz               x x        x       

APOCYNACEAE 163 Nerium oleander L. Zakkum Akdeniz                     x    x       

GENTIANACEAE 
164 

Centaurium erythraea Rafn. Subsp. 

turcicum (Velen) Melderis   Geniş Yayılımlı                   x   

 

  x       

CONVULACEAE 165 Convolvulus cantabrica L.   Geniş Yayılımlı                 x        x       

BORAGINACEAE 
166 

Rochelia disperma (L. fil.) C. Koch 

var. disperma   Geniş Yayılımlı               x       

 

  x       

  
167 Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. 

anatolica Hub.-Mor. Havaciva otu Akdeniz       

 

      x x     

 

  x       

  168 Symphytum anatolicum Boiss.   Akdeniz   x LC 

 

      x        x         

  169 Onosma frutescens Lam. Emzikotu Akdeniz       

 

        x     x   x       

  170 Echium italicum L.    Akdeniz       

 

      x x        x       

  
171 

Anchusa undulata L. subsp. hybrida 

(Ten.) Coutinho Sığır dili Akdeniz               x x     

 

  x       

SCROPHULARIACEAE 
172 

Scrophularia canina L. subsp. 

bicolor (Sm.) Greuter   Akdeniz               x x     

 

x         
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173 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel 

subsp. latifolia   Akdeniz               x   x   

 

  x       

  174 Antirrhinum majus L. subsp. majus   Akdeniz               x        x         

  175 Veronica cymbalaria Bodard   Akdeniz               x          x       

  176 Verbascum splendidum Boiss. Sığırkuyruğu Akdeniz   x LC           x x      x       

  
177 

Verbascum lydium Boiss. var. 

lydium  Sığırkuyruğu Akdeniz   x NT         x x     

 

x         

VERBANACEAE 178 Vitex agnus-castus L. Hayıt Akdeniz                   x x    x       

ACANTHACEAE 179 Acanthus spinosus L. Ayı pençesi Akdeniz                   x      x       

LAMIACEAE 180 Ballota acetabulosa (L.) Benthm   Akdeniz               x          x       

  181 Ajuga orientalis L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  

182 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 

subsp. chia (Schreber) Arcangeli var. 

chia    Geniş Yayılımlı                 x     

 

  x       

  183 Teucrium polium L. Acı Yavşan Geniş Yayılımlı                 x x      x       

  
184 

Teucrium divaricatum Sieber subsp. 

divaricatum Kısamahmut otu Akdeniz                 x     

 

  x       

  185 Phlomis lycia D. Don Çoban çırası Akdeniz   x LC           x        x       

  
186 

Phlomis grandiflora H.S. Thompson 

var. grandiflora Çoban çırası Akdeniz               x       

 

  x       

  
187 

Lavandula stoechas L. subsp. 

stoechas Karabaş Akdeniz                 x     

 

  x       

  
188 

Lamium moschatum Miller var. 

moschatum Ballıbaba Akdeniz               x x     

 

x         
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189 

Clinopodium vulgare L. subsp. 

vulgare   Geniş Yayılımlı                 x     

 

  x       

 
190 

Stachys cretica L. subsp. smyrnaea 

(Boiss.) Rech. Fil. İzmirdeliçayı Akdeniz  x LC     x    

 

 x    

  191 Prunella vulgaris L.   Avrupa-Sibirya                 x        x       

  
192 

Origanum vulgare L subsp. hirtum 

(Link) Iestwart Kekik Akdeniz               x x     

 

  x       

  193 Origanum sipyleum L. Bayırçayı Akdeniz   x LC           x        x       

  194 Origanum onites L. İzmir kekiği Akdeniz               x          x       

  
195 

Micromeria myrtifolia Boiss. Et 

Hohen   Akdeniz                 x     

 

  x       

  196 Satureja thymbra L. Kaya kekiği Akdeniz              x          x       

  197 Thymbra spicata L. var. spicata Kara kekik Akdeniz                  x      x       

  198 
Melissa officinalis L. subsp. 

altissima (Sm) Arcengeli 
Oğul otu Akdeniz               x x     

 
  x       

  199 Salvia viridis L. Ada çayı Akdeniz                   x      x       

  200 Salvia tomentosa Miller Ada çayı Akdeniz               x          x       

  201 Salvia  virgata Jacq. Adaçayı Iran-Turan                   x      x       

SANTALANACEAE 202 Osyris alba L.   Akdeniz               x x        x       

LAURACEAE 203 Laurus nobilis L. Defne Akdeniz           x x   x   

THYMELAEACEAE 204 Daphne gnidioides Jaub. & Soach Sıyırcık Akdeniz            x  x    

ARISTOLOCHIACEAE 205 Aristolohia hirta L. Loğusa otu Akdeniz       

 

      x          x       

EUPHORBIACEAE 206 Euphorbia rigida Bieb.  Sütleğen Akdeniz       

 

        x        x       

 207 Euphorbia apios L. fıçıotu Akdeniz        x      x    
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MORACEAE 208 Ficus carica L. subsp. caica  incir Kültür       

 

          x      x       

ULMACEAE 

209 

Ulmus minor Miller subsp. 

canascens (Melville) Browicz & 

Zielinski Kara ağaç Akdeniz       

 

            x 

 

  x       

FAGACEAE 210 
Quercus infectoria Oliver subsp. 

boissieri (Reute) O. Schwartz 
Meşe Geniş Yayılımlı               x x     

 
    x     

  211 Quercus aucheri Jaub. & Spach Boz pırnal Akdeniz               x          x     

  212 Quercus coccifera L. Pinar Akdeniz               x            x     

  213 Quercus cerris L. var. cerris Saçlı meşe Akdeniz               x          x       

JUGLANDACEAE 214 Juglans regia L. Ceviiz Kültür                   x      x       

SALICACEAE 215 Salix alba L. Ak söğüt Avrupa-Sibirya                     x    x       

PLATANACEAE 216 Platanus orientalis L. Çınar Geniş Yayılımlı                 x        x       

PLANTAGINACEAE 217 Plantago afra L. Sinirotu Geniş Yayılımlı                 x        x       

DIOSCOREACEAE 
218 

Tamus communis L. subsp. cretica 

(L.) Kit Tan Sarmaşık Geniş Yayılımlı               x x     

 

  x       

ARACEAE 219 Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Yılanekmeği Akdeniz               x x        x       

  220 Dracunculus vulgaris Schott Yılanbıçağı Akdeniz               x x   x    x       

LILIACEAE 221 
Asparagus aphyllus L subsp. 

orientalis (Baker) P.H.Davis L. 
Kuşkonmaz Akdeniz               x x     

 
  x       

  222 Similax excelsa L. Silcan Avrupa-Sibirya                 x        x       

 223 
Allium paniculatum L. subsp. fuscum 

(Waldst. & kit.) Arc. 
Morsürüsalkım Akdeniz        x x   

 
 x    

  224 Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth Dağ sümbülü Akdeniz                   x      x       

  225 Urginea maritima (L.) Baker Ada soğanı Akdeniz                 x        x       
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  226 Scilla autumnalis L.   Akdeniz 

 

            x x        x       

  227 Ornithogalum nutans L. Akyıldız Akdeniz 

 

            x          x       

 228 Ornithogalum nivale Boiss. Narinyıldız Akdeniz  x LC     x      x    

 229 Gagea villosa (M. Bieb.9 Sweet tüylüyıldız Geniş yayılışlı        x      x    

  230 Asphodelus aestivus Brot. Çirişotu Akdeniz               x x      x         

  231 Muscari comosum (L.) Miller Arap sümbülü Akdeniz                 x      x         

  232 Muscari neglectum Guss. Arap sümbülü Geniş Yayılımlı                   x      x       

  233 Muscari weissii Freyn   Akdeniz               x          x       

IRIDACEAE 234 Romulea tempskyana Freyn sarıboğaz Akdeniz        x      x    

ORCHIDACEAE 235 Limodorum abortivum (L.) Swartz   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  
236 

Serapias bergonii E.G. Camus, P. 

Bergon & A. Camus subsp. bergonii Orkide Geniş Yayılımlı                   x   

 

  x       

  
237 

Ophrys lutea Cav. Subsp. minor 

(Guss.) O.& E. Danesch Orkide Akdeniz                   x   

 

  x       

  238 Ophrys mammosa Desf. Orkide Akdeniz                   x      x       

  239 Ophrys fusca Link Orkide Akdeniz                   x      x       

  
240 

Cephalanthera epipactoides Fisch. 

& Mey. Orkide Akdeniz               x       

 

  x       

  241 Orchis anatolica Boiss. Orkide Akdeniz               x          x       

  242 Barlia robertiana (Loisel) Greuter Orkide Geniş Yayılımlı                   x      x       

TYPHACEAE 243 Typha domingensis Pers. Kamış Geniş Yayılımlı                     x    x       

JUNCACEAE 244 
Juncus heldreichianus Marsson ex 

Parl. subsp. heldreichanus 
  Akdeniz                     x 

 
  x       
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CYPERACEAE 245 
Bolboschoemus maritimus (L.) 

Pallas var. maritimus 
  Geniş Yayılımlı                     x 

 
  x       

  246 Cyperus fuscus L.   Avrupa-Sibirya                     x    x       

  247 Carex panicea L.   Avrupa-Sibirya                     x    x       

POACEAE 248 Trachynia distacchya (L. ) Link   Akdeniz                 x        x       

  249 Hordeum bulbosum L. Yabani arpa Geniş Yayılımlı               x x        x       

  250 
Taeniathrum caput-medusae Nevsk 

subsp. crinitum (Schreber) Melderis 
  Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  251 Bromus tectorum L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  252 
Anthoxanthum odoratum L. subsp. 

odoratum 
  Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

 253 Melica minuta L.  Akdeniz         x     x    

  254 Poa bulbosa L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  255 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf   Geniş Yayılımlı                   x      x       

  256 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) 

P.Beauv. 
  Avrupa-Sibirya               x       

 
  x       

  257 
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson 

subsp. tmomasii (Duby) Freitag 
  Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  258 
Piptatherum coerulescens (Desf.) P. 

Beauv. 
  Geniş Yayılımlı               x       

 
  x       

  259 
Dactylis glomerata L. subsp. 

hispanica (Roth) Nyman 
  Geniş Yayılımlı               x x     

 
  x       

  260 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex  

Steudel 
Saz Avrupa-Sibirya                    x 

 
  x       

  261 Triticum aestivum L. Buğday Kültür                  x      x       
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  262 Cynosurus echinatus L.   Akdeniz              x x        x       

  263 Briza maxima L.   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  264 Stipa bromoides (L.) Dörfler   Geniş Yayılımlı               x x        x       

  265 Polypogon viridis (Gouan) Breistr.   Avrupa-Sibirya               x x        x       

 

FLORA TABLOSU LEJANTI  

  

ENDEMISM: BERN (BERN Sözleşmesi): 

R: Bölgesel Endemik Ek1: Korunması gerekn flora türleri 

W: Geniş yayılışlı Endemik 

 

EW : Doğada Tükenmiş  

CR  : Çok Tehlikede HABITAT: BOLLUK DURUMU: 

EN  : Tehlikede 1: Pinus brutia ormanı (G3.7) 1: Çok nadir 

VU  : Zarar Görebilir 2: Maki (F5.2) 2: Nadir 

LR  : Az Tehdit altında 3: Zeytin Bahçeleri (G2.9) 3: Orta yoğunlukta 

NT  : Tehdit altına girebiir 4: Akdeniz akarsu ağaçlıkları (G1.3) 4: Bol 

LC  : En az endişe verici 5. Bazik Uçurum kayalıklar (H3.2) 5: Çok bol 

DD : Veri yetersiz 

  

 CITES: 

Ek1: Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması  

ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir. 

Ek2: Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan 

 kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir. 

Ek3: Herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya 

 kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.
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şeklinde raporda floristik tablonun verildiği görülmektedir (Tablo 1).  

08.08. 2022 tarihinde yapılan mahkeme keşfi sırasında o dönemde orman ve orman yapısı 

içindeki diğer doğal arazi örtüsü floristik olarak tarafımızdan listelenmiştir. İnceleme sonucunda 

dava konusu alan ve çevresinde bulunan bitkilerden bir kısmının latince ve türkçe adları ile 

endemizm durumları tarafımızdan oluştulan floristik tablo ve keşif anında alana ilişkin olarak 

çekilen fotograflar aşağıda verilmiştir (Tablo 2; Fotograf 1-16). 

 

Fotograf 1, 2. 

 

 

 

Fotograf 3, 4. 
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Fotograf 5, 6. 

Fotograf 7, 8. 

 

Fotograf 9, 10. 
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Fotograf 11, 12. 

Fotograf 13, 14 

Fotograf 15, 16.  
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Tablo 2. Dava Konusu Alan Ve Çevresinde Bulunan Bitkilerden Bir Kısmının Latince Ve Türkçe 

Adları İle Endemizm Durumları 

 

FAMİLYA TÜR AltTür Varyete Türkçe Adı IUCN ENDEMIK 

PTERIDOPHYTA       

Aspleniaceae Asplenium 
adiantum-nigrum 

  karasaçakotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Ceterach 
officinarum 

  dalakotu Liste Dışı Endemik 
değil 

Asparagaceae Scilla bifolia   orman 
sümbülü 

Liste Dışı Endemik 
değil 

 Muscari comosum   morbaş Liste Dışı Endemik 
değil 

Cupresraceae Juniperus oxycedrus 
subsp.oxycedrus 

  Katran ardıcı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Cupressus 
sempervirens 

  servi Liste Dışı Endemik 
değil 

Pinaceae Pinus pinea   fıstık çamı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Pinus nigra   kara çam Liste dışı Endemikdeğ
il 

Amaryllidaceae Allium nigrum   kara soğan Liste Dışı Endemik 
değil 

Apocynaceae Nerium oleander   zakkum Liste Dışı Endemik 
değil 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus   Sakız Liste Dışı Endemik 
değil 

 Pistacia terebinthus   Menengiç Liste Dışı Endemik 
değil 

Apiaceae Artedia squamata   karabenek Liste Dışı Endemik 
değil 

 Daucus carota   yabani havuç Liste Dışı Endemik 
değil 

 Scandix pecten-
veneris 

  zühretarağı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Tordylium apulum   kafkalida Liste Dışı Endemik 
değil 

 Torilis nodosa   boncuklu 
dercikotu 

Liste Dışı Endemik 
değil 

Asteraceae Anthemis chia   gargaçiçeği Liste Dışı Endemik 
değil 

 Bellis annua   akbubeçlik Liste Dışı Endemik 
değil 

 Bellis perennis   koyungözü Liste Dışı Endemik 
değil 
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FAMİLYA TÜR AltTür Varyete Türkçe Adı IUCN ENDEMIK 

 Carduus 
pycnocephalus 

  soymaç Liste Dışı Endemik 
değil 

 Centaurea urvillei  urvillei  alakötürüm Liste Dışı Endemik 
değil 

 Crepis sancta   yabankıskısı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Crupina 
crupinastrum 

  gelindöndüren Liste Dışı Endemik 
değil 

 Doronicum orientale   kaplanotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Filago pyramidata   ateş pamuğu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Helichrysum 
stoechas 

barrelieri  kudama Liste Dışı Endemik 
değil 

 Inula heterolepis   ak andızotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Inula viscosa   sümenit Liste Dışı Endemik 
değil 

 Leontodon 
tuberosus 

  yumruluasland
işi 

Liste Dışı Endemik 
değil 

 Senecio vernalis   kanaryaotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Sonchus oleraceus   kuzugevreği Liste Dışı Endemik 
değil 

 Tragopogon 
longirostis 

  helevan Liste Dışı Endemik 
değil 

Berberidaceae Berberis cretica   diken üzümü Liste Dışı Endemik 
değil 

Boraginaceae Alkanna tinctoria  tinctoria  havacivaotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Anchusa azurea  azurea sığırdili Liste Dışı Endemik 
değil 

 Echium italicum   kurtkuyruğu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Heliotropium 
curassavicum 

  yozbambulotu Liste Dışı Endemik 
değil 

Brassicaceae Arabis verna   mor kazteresi Liste Dışı Endemik 
değil 

 Biscutella didyma   çıtçıtotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Capsella bursa-
pastoris 

  çoban çantası Liste Dışı Endemik 
değil 

 Clypeola jonthlaspi   akçeotu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Draba verna    çırçırotu Liste Dışı Endemik 
değil 
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FAMİLYA TÜR AltTür Varyete Türkçe Adı IUCN ENDEMIK 

 Thlaspi arvense   ekin dağarcığı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Sisymbrium 
officinale 

  ergelen 
hardalı 

Liste Dışı Endemik 
değil 

 Aubrieta deltoidea   köşeli obrizya Liste Dışı Endemik 
değil 

Campanulaceae Asyneuma virgatum cichoriifor
me 

 özgedeğnek Liste Dışı Endemik 
değil 

 Campanula lyrata  lyrata  memek LR(lc) Endemik 

 Legousia pentagonia   kadınaynası Liste Dışı Endemik 
değil 

Caprifoliaceae  Lonicera etrusca  etrusca dokuzdon Liste Dışı Endemik 
değil 

Capparaceae  Capparis spinosa L.   keber Liste Dışı Endemik 
değil 

Caryophyllaceae Holosteum 
tenerrimum 

  kaşıkkıran Liste Dışı Endemik 
değil 

 Minuartia juniperina   hanım şiltesi Liste Dışı Endemik 
değil 

 Silene vulgaris   puşkullu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Silene italica   Yuğuş yüreği Liste Dışı Endemik 
değil 

 Stellaria media  postii  kuş otu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Saponaria 
mesoginata 

  köpürgen Liste Dışı Endemik 
değil 

Chenopodiaceae Chenopodium botrys   kızılbacak Liste Dışı Endemik 
değil 

Cistaceae Fumana thymifolia   thymifoli
a 

kekik 
güneşotu 

Liste Dışı Endemik 
değil 

 Cistus creticus   Laden Liste Dışı Endemik 
değil 

 Cistus salviifolius   kartli Liste Dışı Endemik 
değil 

Crassulaceae Sedum hispanicum   dam koruğu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Umbilicus erectus   göbekotu Liste Dışı Endemik 
değil 

Papaveraceae Fumaria petteri thuretii  kaya şahteresi Liste Dışı Endemik 
değil 

 Hypecoum 
pseudograndiflorum 

 hıdırelle
zotu 

Liste Dışı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Papaver rhoeas   gelincik Liste Dışı Endemik 
değil 
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FAMİLYA TÜR AltTür Varyete Türkçe Adı IUCN ENDEMIK 

Oleaceae Jasminum furiticans   Yasemin Liste Dışı Endemik 
değil 

 Olea europea   zeytin Liste Dışı Endemik 
değil 

 Phyllerea lalifoiia   akçakesme Liste Dışı Endemik 
değil 

Platanaceae Platanus orientalis   çınar Liste Dışı Endemik 
değil 

Plantaginaceae Plantago afra   ateşyaprağı Liste Dışı Endemik 
değil 

 Veronica cymbalaria   venüsçiçeği Liste Dışı Endemik 
değil 

Poaceae Stipa bromoides   Sorguç otu Liste Dışı Endemik 
değil 

 Briza maxima   kuş yüreği Liste Dışı Endemik 
değil 

 

Tablo 3 ve 4 de ise Keşif Sırasında Kızıl Çam Dışında Geniş Bölgede Tespit Edilen Bitkiler 

ile Çalışma Alanındaki Endemiklik Sınıfı/derecesi ve Nadir Yayılımlı Türler ve Koordinatları 

verilmiştir (*Dava dosyasındaki belge ve raporlardan alınmıştır). 

*Tablo 3. Keşif Sırasında Kızıl Çam Dışında Geniş Bölgede Tespit Edilen Bitkiler 

No Latince Adı Türkçe Adı 

1 Olea europaea L. Zeytin 

2 Cistus creticus L. Laden 

3 Papaver rhoeas L. Gelincik 

4 Verbascum sp. Sığırkuyruğu 

5 Minuartia anatolica (Boiss.) Tıstıs otu 

6 Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman Kıllıdomuzayrığı 

7 Moluccella laevis L. Çanakçiçeği 

8 Centaurea cariensis Boiss Peygamber Çiçeği 

9 Spartium junceum L. Katır Tırnağı 

10 Pistacia terebinthus L Menengiç 

11 Quercus coccifera L. Kermes meşesi 

12 Woron. var. anatolica Kurt Kulağı 

13 Ebenus barbigera Boiss., Sakallı Morgeven 

14 subsp. microlepis Wagenitz Kıl Acımık 

15 Cerastium glomeratum Thuill Boynuz otu 

16 Cerastium brachypetalum Pers Gevşek bonuzotu 

17 Juniperus oxycedrus L. Katranardıcı 

18 Subsp. oxycedrus Diken Ardıcı 

19 Juniperus foetidissima Willd Kokulu Ardıç 
 

 



 

T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesi E:2021/563 
 

R. ÖZMERDİVENLİ        M.BOLCA            F.ŞEN           S.EKER       A.METİN      S.YILDIRIM         N.SERTEL          92/ 184 

*Tablo 4. Çalışma Alanındaki Endemiklik Sınıfı/derecesi ve Nadir Yayılımlı Türler ve 
Koordinatları* 

TAKSON ADI 
Tehlike 

kategorisi 

Koordinatları 

(Proje alanı) 

1 Ferulago humilis  (endemik) LC 35 S 0577097 D / 4114855 K  

2 
Cyclamen hederifolium  (endemik 

değil-nadir yayılımlı) 

VU 35 S 0577097 D /4114855 K 

35 S 0571581 D / 4113914 K; 

35 S 0576866 D / 4115176 K; 

35 S 0575161 D / 4113721 K 

3 Ranunculus reuterianus  (endemik) LC 35 S 0577097 D / 4114855 K 

4 Campanula lyrata subsp. lyrata 

(endemik) 
LC 35 S 0557405 D / 4113301 K; 

35 S 0576961 D / 4113623 K; 

35 S 0570553 D / 4113138 K; 

35 S 0576866 D / 4115176 K; 

35 S 0576866 D / 4115176 K 

5 Peucedanum chryseum (endemik) LC 35 S 0571520 D / 4114191 K 

6 Galium brevifolium subsp. 

brevifolium (endemik) 

LC 35 S 0577097 D / 4114855 K; 

35 S 0571581 D /4113914 K; 

35 S 0575794 D / 4114816 K 

7 Verbascum lydium var. lydium 

(endemik) 
NT 35 S 0571581 D / 4113914 K 

8 Verbascum splendidum  (endemik) LC 35 S 0576961 D / 4113623 K 

9 Phlomis lycia (endemik) LC 35 S 0577097 D /4114855 K; 

35 S 0576866 D / 4115176 K 

10 Origanum sipyleum (endemik) LC 35 S 0557405 D /4113301 K 

11 Stachys cretica L. subsp. smyrnaea 

(endemik) 
LC 35 S 0574173 D /4115587 K 

12 Symphytum anatolicum (endemik) LC 35 S 0571581 D / 4113914 K 

13 Ornithogalum nivale (endemik) LC 35S 0574168 D/ 4115614 K 

(*Dava dosyasından alınmıştır). 
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Tehlike Sınıfları ve Endemizm Açısından Alandaki Bitkilerin Durumu 

Prof Dr Hayri DUMAN tarafından hazırlanan raporda; dava konusu alanda; toplam 12 

endemik ve 1 de endemik olmadığı halde nadir yayılımlı tür tespit edilmiştir. Proje alanından 

tespit edilen endemik türlerden Verbascum lydium var. lydium türü nispeten dar 

yayılışlı, diğer endemik türler ise geniş yayılışlıdır. Proje alanında tespit edilen endemik ve 

endemik olmadığı halde nadir yayılımlı türlerin koordinatları Tablo 4’de verilmiştir.  

Proje alanından tespit edilen endemik türler şunlardır (Prof Dr Hayri DUMAN tarafından 

hazırlanan paporda); Ranunculus reuterianus, Ferulago humilis, Peucedanum chryseum, Galium 

brevifolium subsp. brevifolium, Campanula lyrata subsp. lyrata, Phlomis lycia, Stachys cretica 

subsp. smyrnaea, Symphytum anatolicum, Verbascum lydium var. lydium, Verbascum 

splendidum, Ornithogalum nivale, Origanum sipyleum’dur. Ayrıca endemik olmadığı halde 

yumruları yurt dışına ihraç edildiği için nesli tehdit altında olan Cyclamen hederifolium türü de 

proje alanında yayılış göstermektedir. Bu türlerden Cyclamen hederifolium türünün IUCN 

Tehlike Kategorisi “Zarar Görebilir, VU”, Verbascum lydium var. lydium türünün “Tehdit Altına 

Girebilir, NT” ve Ranunculus reuterianus, Ferulago humilis, Peucedanum chryseum, Galium 

brevifolium subsp. brevifolium, Campanula lyrata subsp. lyrata, Phlomis lycia, Symphytum 

anatolicum, Stachys cretica subsp. smyrnaea, Verbascum splendidum, Ornithogalum nivale, 

Origanum sipyleum türlerinin ise “En Az Endişe Verici, LC”dir.  

Dolayısı ile dava konusu izne esas olan orman alanı ve çevresi floristik açıdan çok ilginç 

bir alan değildir. IUCN Tehlike kategorisi “LC” olan türler Türkiye genelinde, “VU” ve “NT” olan 

türler de ülkemizde güneybatı Anadolu’da bir hayli yaygın olan türler olduğu görülmektedir (Prof 

Dr Hayri DUMAN tarafından hazırlanan rapor içerinden). 

Dava konusu orman iznine konu olan üç poligon (kapalı alan) şeklindeki alanın yaklaşık 

tamamına yakınının orman arazisi vasfında olduğu görülmüştür. 

 Dava konusu alanın genel vejetasyon yapısı ve floristik yapısı ile floristik açıdan çok 

ilginç bir alan değildir. IUCN Tehlike kategorisi “LC” olan türler Türkiye genelinde, “VU” ve 

“NT” olan türler de ülkemizde güneybatı Anadolu’da bir hayli yaygın olan türlerdir. Bu 

türler alanın çevresindeki diğer ormanlık alanlarda yoğun olarak bulunduğundan projenin 

hayata geçmesi ile bu türlerin diğer alanlarda varlığının sürdürecek olması açısından dava 

konusu bölgenin içinde bulunan izne esas dava konusu alanın açık maden işletmesi 

sonucunda yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile orman alanı şekline dönüştürüleceği ve 

bununla ilgili tahaütlerin ve rehabilitasyon projesinin dava dosyası içeriğinde bulunduğu 

görülmektedir. 
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Dava konusu Akbelen ormanı 6831 sayılı Onnan Yasasının I. Maddesine göre 

Kadastrosu 1986 yılında: tamamlanmış ve sınırları onaylanmış devlet ormanıdır. Dava 

konusu orman alanı Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, ekolojik fonksiyonlu 

orman veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir. Özel 

nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır.  

Akbelen ormanı mevcut durumda Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 

endüstriyel odun üretimi amaçlı olarak işletilmektedir. Mahkeme keşfi sırasında 

incelemeler ve dava dosyasındaki belgelerden alanın endüstriyel orman alanı olduğu ve 

kızılçam ağaçlarından kurulu, üretim amaçlı bakım ve gençleştirmeye konu edilmiş alanlar 

olduğuna dair Orman Genel Müdürlüğünün yazılarının bulunduğu görülmektedir.  

Kızılçam ormanlarının endüstriyel amaçlı kullanımlarından 40-60 yıl süreli periyottarla 

işletildikleri görülmektedir. Dava konusu alandaki kızılçam popülasyonunun bazı bölgelerde çok 

sık konumda olduğu seyreltme/kesim işlemlerininde yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Madencilik faaliyetieri sırasında maden sahasında var olan endüstriyel orman alanı 

şeklindeki ormanın ekosistem yapısının tahrip olması veya bozulması mutlaktır. ANCAK 

maden işletme faaliyetinin bitiminden sonra açık maden alanlarının dava dosyasında 

verilen rehabilitasyon projelerine uyulması ile tekrar eski haline dönüştürülmesi 

mümkündür.  

Dava dosyasının incelenmesinden davalı şirketin daha önce çalıştığı ve işletme 

faaliyetinin bittiği alanları rehabilitasyon projeleri ile zeytinlik alanlar ve çam fıstığı alanları 

şeklinde ekolojik yapıya kazandırdığı görülmektedir. Bu bağlamda alanın açık kömür 

işletmesi olarak değerlendirilmesinde ve alanın tekrar rehabilitasyon projeleri ile tekrar 

doğal ekosistem yapısına kazandırılabiliyor olması açısından kamu yararı olduğu 

düşünülmektedir. 

Dava konusu alanda işletilmeye devam eden ve yeni işletilecek maden alanlarda doğal 

vejetasyonun tahribi sonucunda habitat kaybı olmuş ve olacaktır. Ancak mevcut habitat 

kayıplarının kendiliğinden bile geri geliyor olması bu habitatların çevredeki komşu orman 

alanlarında büyük alanlar şeklinde bulunması, kömür çıkarma faaliyetlerinin tamamlandığı alanlar 

ile pasa alanlarında dava dosyasında belirtilen rehabilitasyon/biyorestorasyon çalışmaları 

yapıldığı taktirde faaliyet sonucu kaybolan habitat ve popülasyon kaybı kısa sürede geri 

kazanabilineceği ve çevredeki diğer orman ekosistemleri ile tekrak ekolojik bütünlük şekline 

gelebilecek olması ve mevcut durumda maden ruhsat alanı içinde bulunan alanın yasal olarak 

maden işletilmesinde bir sakınca olmadığı ve iligili tüm kurumlardan resmi izinlerin alınmış olduğu, 

kamu yararı nedenleri ile dava konusu işlemin uygun olduğu düşünülmektedir. 
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Mahkeme keşfi ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; dava 

konusu Muğla İli, Milas ilçesi, Akbelen Mevkiinde yapılacak olan yer üstü kömür işletmeciliği; 

madenlerin sadece cevherin bulunduğu yerlerden çıkarılabilir olması, sahanın konumu, özel 

jeolojik ve fiziksel faktörlerin kombinasyonu, ağaç kesimi yapılacak bölgede ağaçların 

gençleştirilme ihtiyaçları, hakim çam türünün kızıl çam olması ve (25 metreye kadar uzayabilen 

Kızılçam) Doğu Akdeniz bölgesine özgü bir çam çeşididir. Ayrıca dava konusu alan endüstriyel 

plantasyon alanı olması nedeniyle ekomonomik kesim çağına geldiğinde kesilecek olması ve 

ağaç endüstrisine kazandırılarak ekonomik getiri yanında ormanların gençleştirmesi ve dip maki 

örtü temizliğinin yapılması açısından orman yangınlarının önlenmesindede büyük önem taşır. 

Kızılçam kuraklığa dayanıklıdır ve farklı toprak koşullarında da yetişebilir. Ülkemizin en çok 

görülen çam çeşitlerinden biridir. Genç sürgünleri kalın ve kızıl renktedir. Orman alanının içinde 

bulunan bir iki zeytinlik alan ve çevredeki zeytinlik alanların termik santralin kurulması sonrası 

oluşturulması ve ekonomik getirileri ile kamu yararı birlikte göz önünde tutularak belirlenmesi 

faktörleri birlikte değerlendirildiğinde taahhütler yerine getirildiği ve sıkı takip altında tutulduğu 

taktirde maden çıkarma işlemi biten alanlarda rehabilitasyon projelerinin uygulanması ve 

denetlenmesi şartı ile, flora açısından oluşacak zararın tekrar rehabilitasyon/biorestorasyon 

projeleri ile geri kazanılabilecek olması nedenleri ile; alanın mevcut haliyle muhafazasından, dava 

konusu orman izninin verilmesinin kamu yararı ve ekonomik olarak daha yararlı olacağı bu 

nedenle dava konusu  orman izninin floristik açıdan uygun olduğu kanaatindeyim.  
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3.4.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN 

ALANLARIN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işlemi yönünden açık maden 

işletmesi orman mühendisliği açısından değerlendirilmiştir. 

 

3.4.1. Dava Dosyasında Yapılan İnceleme; 

Davaya konu kömür havzasında bulunan ruhsatlar ve alanların (Dava Dosyası) içindeki 

veriler incelendiğinde özetle; 

1)-Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına iR-86541 NOLU IV. GRUP (KÖMÜR) 

RUHSAT SAHASINDA (780,639.53m2 EK iŞLETME iZiN ALANI iÇiN) maden açık işletme 

(orman) izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işlemi ile E-

52093940-255.03- 872732 sayılı maden acık işletme izin olurunun kapsadığı alanın: 

Sicil10413’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1960 dır. 

Sicil. 32234’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1961 dir. 

Sicil.10413’ü oluşturan sahalar 1979 yılında devletleştirilerek ruhsat hukuku T.K.İ. 

Kurumuna devredilmiştir. 

Sicil.32234 ü oluşturan sahaların 3213 Sayı lı Maden kanununa intibakları yapılarak 

18.03.1993 te işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 

T.K.İ. Kurumu uhdesindeki maden ruhsatları 26.08.2013 te Özelleştirme Kararına istinaden YEAŞ 

a devredilmiştir. 

Bahse konu ruhsatlar 23.12.2014 te Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Ye 

devredilmiştir. 

Birleşik Ruhsat (Sicil.86541) süresi 2021 yılında verilen «Temdit» Projesinin onaylanması ile 

10.03.2041 e kadar uzatılmış sahanın içinde olduğu. 

Sahadaki kömür üretiminin açık ocak işletmesi şeklinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim 

A.Ş. tarafından gerçekleştirileceği.  
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2)-Dosyada 6831 sayılı orman yasasının 16.ncı maddesine göre hazırlanan izin 

dosyasında:   

  Orman yasasının 16 ncı madde uygulama yönetmeliğinin MADDE 4  de belirtilen: 

  (1) Ruhsat sahibi, madenin adının belirtildiği talep yazısına;  

a) Ruhsatını, 

  b) 1/25000 ölçekli haritasını veya krokisini,  

c) Meşcere haritasını,  

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,  

d) Koordinat listesini,  

e) Orman kadastro haritasını,  

f) ÇED belgesini,  

g) Hammadde üretim, maden işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık kazanma ve 

atık bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma planını,  

ğ) Tesis ve altyapı tesis izin taleplerinde avan projesinin, dört takım ekleyerek kesin izin 

için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunduğu. 

Bu müracaata bağlı olarak. Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki. 

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına iR-86541 NOLU IV. GRUP 

(KÖMÜR) RUHSAT SAHASINDA (780,639.53m2 EK iŞLETME iZiN ALANI iÇiN) ıv grup maden 

işletme ruhsatı ile İşletme izninin bitim süresi olan 28.12.2021 tarihine kadar. Bakanlığı işlemi ile 

28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlıgının E-52093940-255.03- 872732 sayılı oluru maden 

açık işletme izin olurunun verildiği görülmüştür. 

 

3). Tarım ve Orman E-52093940-255.03- 872732 sayılı maden açık işletme izni verilen 

sahanın tamamının 08.11.1991 Tarihinde ilan edilen ve 08.05.1992 tarihinde kesinleşen orman 

sınırları içinde kaldığı.  

Yapılan arazi kadastro çalışmasına göre orman olması nedeniyle tapulama harici bırakılan 

yerlerin içinde olduğu. 

 

3.4.2. İzin İstenen Sahanın Arazide Yapılan İncelemesinde: 

1)- Açık kömür ocağı ek işletme İzni istenen sahanın Konumu: 

Açık kömür ocağı ek işletme izni istenen sahanın Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi 

Mülki sınırları içindeki. 
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Kayadere  (136 

ve 137 numaralı bölmeler) ve Karacahisar (135 numaralı bölme) Orman İşletme Şeflikleri sınırları 

içerisinde kalığı. 

Arazinin hakim meylinin Batı, Güney Batı, yöne doğru azalan % 15-18 civarında olması 

nedeniyle sahanın Orman ve Toprak muhafaza karakteri taşıyan yerlerden olduğu. (Şekil 1). 

           

                                
 
Şekil 1. Harita-1(1/25 000 ölçekli N19-c1)  

İzin istenen sahanın keşif sırasındada üretime devam edilen ikizköy-sekköy-İşıkdere 

ocağı olarak adlandırılan ocak sahasına bitişik batı kısmında bulunduğu (Fotograf 1, 2). 
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Fotograf 1.  Maden işletmeciliğine konu dava konusu orman alanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf 2. Dava konusu maden alanının hemen yanında bulunan halihazır durumda işletilen 

maden alanları 
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2)- Amenajman Planının İncelenmesinde:  

İzin istenen sahanın tamamının Muğla orman bölge müdürlüğü, Milas Orman İşletme 

Müdüerlüğü Karacahisar 135 nolu orman bölmesi, Kayadere orman işletme şefliği 136 ve 

137 nolu orman bölmeleri içinde kaldığı. 

Kayadere ve Karacahisar Orman İşletme Şefliklerindeki Akbelen ormanında (izin sahaları) 

bulunan kızılçam alanlarının tamamı Orman Amenajman planlarında endüstriyel odun üretimi 

fonksiyonlu ve cüzi bir miktarda bulunan makilik alanlar ise Odun dışı orman ürünleri üretimi 

fonksiyonlu alanlar olarak belirlenmişlerdir (Odun dışı ürünler defneyaprağı, kantaron vb. bitkisel 

ürünler) (Çizelge 1, 2, 3; Şekil 2). 

                                
Şekil 2. Harita-2. Orman Amenajman Planı Meşcere Haritasında Akbelen Ormanı  
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Kayadere ve Karacahisar Orman İşletme Şefliklerindeki Akbelen ormanında (izin sahaları) 

bulunan kızılçam alanlarının tamamı Orman Amenajman planlarında endüstriyel odun üretimi 

fonksiyonlu ve cüzi bir miktarda bulunan makilik alanlar ise Odun dışı orman ürünleri üretimi 

fonksiyonlu alanlar olarak belirlenmişlerdir (Odun dışı ürünler defneyaprağı, kantaron vb. bitkisel 

ürünler) (Çizelge 1, 2, 3). 

Akbelen ormanında maden izni verilen sahanın tamamı II bonitet verimli sahalardır. 

(Bonitet, verimlilik anlamına gelmektedir. Orman işletmeciliğinde arazinin odun üretim 

kapasitesine göre iyi yetişme ortamlarından kötü yetişme ortamlarına doğru 1 ila 5 arasında 

bonitet sınıfı bulunmaktadır).  

 

Çizelge 1. Karacahisar Orman İşletme Şefliği 135 numaralı bölmenin meşcere yapısı 

 

Meşcere Tipi  Fonksiyonu  Yaş sınıfı  Boniteti  Yüzölçümü   (ha) 

Çzbc2 Endüstriyel odun üretimi  10-20 II 0,6 

Çzbc3 Endüstriyel odun üretimi 10-20 II 0,7 

Çzcd2 Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 2,2 

BMak Odun dışı ürün üretimi  II 0,7 

  Toplam 4,2 

 
Çizelge 2. Kayadere Orman İşletme Şefliği 136 numaralı bölmenin meşcere yapısı 
 

Meşcere Tipi  Fonksiyonu  Yaş sınıfı  Boniteti  Yüzölçümü   (ha) 

Çzbc3 Endüstriyel odun üretimi  10-20 II 3,1 

Çzc2  Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 2,1 

Çzcd1 Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 0,3 

Çzcd2 Endüstriyel odun üretimi 20-30 II 5,7 

Çzcd3 Endüstriyel odun üretimi 20-30 II 1,9 

Çzd1 Endüstriyel odun üretimi 40-50 II 2,8 

Çzd2 Endüstriyel odun üretimi 40-50 II 3,2 

BÇzMak Odun dışı ürün üretimi  II 2,1 

  Toplam 21,1 
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Çizelge 3. Kayadere Orman İşletme Şefliği 137 numaralı bölmenin meşcere yapısı 
 

Meşcere Tipi  Fonksiyonu  Yaş sınıfı  Boniteti  Yüzölçümü   (ha) 

Çzbc2 Endüstriyel odun üretimi  10-20 II 6,3 

Çzc3  Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 9,1 

Çzcd1 Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 26,0 

Çzcd2 Endüstriyel odun üretimi 30-40 II 2,9 

Çzd1 Endüstriyel odun üretimi 40-50 II 5,5 

BÇzMak Odun dışı ürün üretimi  II 2,9 

  Toplam 52,7 

 
Çz: Kızılçam, Mak: Maki, B: Bozuk   
b: göğüs yüksekliği çapı (d1.30) 8-20 cm, c: d1.30 =21-36 cm, d: d1.30 =37-52 cm 
B: Bozuk (% 0-10 kapalı), 1: %10-40kapalı, 2: % 40-70 kapalı, 3: %70-100 kapalı   
   
 

3-Akbelen Ormanının Zemini ve Toprak Yapısı:  

Toprak yüzeyinde 1-5 cm kalınlığında ibre, dal ve kozalakların ayrışmasından oluşan 

humus tabakası.   

Hemen altında besin maddesi bakımından zengin 1-4 m derinliğe sahip daha çok kil, kum 

ve toz minerallerinden oluşan mineral toprak. 

Mineral toprakların altında ise 5-15 m kalınlıklarında Marn ana kayası ve onun da altında 

20-30 m kalınlığında linyit kömürü bulunmaktadır (Fotograf 3, 4).   

Orman idaresinin 11.05.2020 tarihli inceleme raporunda: 

a)- 6831 sayılı orman yasasının 23’ncü maddesinde belirtilen Muhafaza ormanı olmadığı. 

b)- 6831 sayılı orman yasasının 25’nci maddesinde belirtilen Milli park alanı olmadığı. 

c)- Endemik ve Korunması gereken nadir Ekosistem alanı olmadığı. 

d)- Gen koruma alanı olmadığının belirtildiği. 
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Fotograf 4. Akbelen ormanının toprak yapısı mineral toprak + marn)                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograf 5. Akbelen ormanının yakın komşusu olan açık ocakta zemin durumu  
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3.4.2 Arazide İnceleme 

Akbelen ormanının üzerinde saf kızılçam ağaçlarından kurulu ince orta ve kalın ağaçlık 

çağlarında ağaçların oluşturduğu tam kapalılıkta verimli, dört tarafı tarım arazileri ile çevrili orman 

bütünlüğüne zarar vermeyen orman sahası olduğu. 

  Hakim Ağaç türü kızılçam ağacı olup başka ağaç türü bulunmamaktadır. Ara ve alt 

tabakada kermes meşesi, akçakesme, melengiç, ahlat vb maki türü çalılarla kaplı bulunduğu. Yer 

yer orman içi açıklıkların olduğu. 

Sahada Toprak üzerinde dal, kök ve 10 cm kadar derinliğindeki kısım üzerinde ham humus 

kırıntılarının bulunduğu, bu nedenle toprak yapısının fiziksel ve kimyasal özelliği itibariyle orman 

toprağı vasfında bulunduğu.   

Akbelen ormanı yukarıda da belirtildiği üzere saf kızılçam ağaçlarından kurulu olup aynı 

yaşlı meşcere kuruluşlarına sahiptir.  Kızılçam ağaçlarının büyük çoğunluğunun yaşları 40- 50 

arasında olup. Bir kısmının yaşının 10-30 yaşlarında olduğu. 

Akbelen ormanının hakim ağaç türü olan Kızılçam ağaçlarının oluşturduğu meşçerenin  

yaşı itibariyle yapılacak silvikültürel müdahale ile bakım kesimlerinin yapılma çağının geldiği. Bu 

nedenle. (Fotograf 3-6). 

Sahanın bitki örtüsünün, Toprak yapısının, Toprağın derinliğinin ve Toprağın fiziksel, 

kimyasal özelliğinin ve büyüklüğünün entansif ormancılık yapmaya elverişli yerlerden olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

        
        Fotograf 3 Akbelen ormanı                                           Fotograf 4. Akbelen ormanı 
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Fotograf 5. Akbelen ormanı                                               Fotograf 6. Akbelen ormanı 
 

Değerlendirme: 

Manisa ili, Milas ilçesi, İkizköy mahallesi sınırları içinde 86541 Numaralı sahanın belirtilen 

kısmında. İlave açık ocak işletme izni istenen alanda: 

Planlanan faaliyet sırasında toprak ve üzerindeki bitki örtüsünün kaldırılacağından, linyit 

kömürü üretimi yapılmak için açık ocak izni istenen yerde bulunan doğal olarak yetişmiş, tam 

kapalılıkta orman üst tabasını oluşturan 18104 Adet Yaklaşık 8 167.79 m3 orman emvali verecek 

olan kızılçam ağacı ile ağaççık formunda pırnal meşesi, palamut meşesi, mersin, karaçalı, yabani 

erik ve yabani zeytin gibi ağaççıkların oluşturduğu maki ve funda bitki örtüsünün kesilip 

kaldırılacağından kesilecek ağaçların Orman idaresince değerlendirileceğinden ağaç zararının 

olmayacağı. 

Kömür üretiminin devam edeceği ve sahanın rehabilite edilip orman idaresine teslimi 

arasında geçecek olan yaklaşık 19 yıllık sürede ağaçların yıllık servet artımın olmayacağından 

idarenin (buna paralel olarak ülke ekonomisinin) orman emvali zararının olduğu. 

İşletilmeye devam eden ve yeni işletilecek maden alanlarda doğal vejetasyonun tahribi 

sonucunda habitat kaybı olmuş ve olacaktır. Ancak mevcut habitat kayıplarının kendiliğinden bile 

geri geliyor olması bu habitatların çevredeki komşu orman alanlarında büyük alanlar şeklinde 

bulunması, kömür çıkarma faaliyetlerinin tamamlandığı alanlar ile pasa alanlarında izin 

dosyasının ekinde bulunan rehabilitasyon/biyorestorasyon çalışmaları yapıldığı taktirde faaliyet 

sonucu kaybolan habitat ve popülasyon kaybı kısa sürede geri kazanabilineceği göz önüne 

alındığında; 
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İzin Sahasında Bulunan Kömürün Çıkarılarak Ülke Ekonomisine Katılmasının 

Dava dosyasında bulunan Rehabilitasyon projesinde yapılan iş ve zaman çizelgesinin 

süresinin geçmiş olması, R.86541 ruhsat nolu sahada üretim faaliyetlerinin devam ediyor ve 

edecek olması nedeniyle, rehabilitasyon projesinin R.86541 ruhsat nolu sahanın tamamını ve 

ruhsat süresinin bitim zamanına göre yeniden denetlenebilir iş ve zaman çizelgesinin 

hazırlanması koşulu ile kamu yararının olduğundan. 

 

Şekil 3. İş- Zaman Çizelgesi 

 

6831 sayılı orman yasasının 23’ncü maddesinde belirtilen Muhafaza ormanı olmamasına. 

6831 sayılı orman yasasının 25’nci maddesinde belirtilen Milli park alanı olmamasına. 

Endemik ve Korunması gereken nadir ekosistem alanı olmamasına. 

Gen Koruma alanı olmaması nedeniyle. 

 

Dava konusu orman izninin verilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim.  

 
SONUÇ 

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. 
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3.5.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN 

ALANLARIN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme izni verilmesine 

ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan dava kapsamında Çevre Mühendisliği disiplini 

içerisinde Mahkeme tarafından talep edilen değerlendirme aşağıda sunulmuştur. 

Dava konusu faaliyete yönelik T.C. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 

22.05.2019 tarih, 33542905-611.02-E.27380 sayılı yazısı dosyada sunulmuştur. Bu yazıda üç 

ayrı ruhsatın birleştirilmesi sonrasında 86541 (ER. 3381562) ruhsat numaralı 19832,17 ha. alanda 

8.137.000 ton kapasite için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün (Mülga) 08.12.2005 tarih ve 

1162/4643 sayılı yazısı ile verilen  “ÇED Yönetmeliği kapsamı dışı” kararının geçerli olduğu 

yönünde değerlendirme yapılmıştır.  

29.07.2022 tarih ve RG.31907 sayılı ÇED Yönetmeliği’ne göre Kanunen muafiyet hakkı olan 

projeler alt başlığı Geçici Madde 2’de;  

(1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı 

belgelenen projeler bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır. 

(2) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibarıyla 

üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı 

ve tesisler bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır. 

denmektedir. 

Kanunen muafiyeti bulunan projeler için kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi 

planlanması hallerinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler” veya 

“Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler” kapsamına 

değerlendirilebilir.  

Ruhsat alanlarının birleştirilmesi sonrasında 86541 (ER. 3381562) ruhsat numaralı 

saha içerisinde kalan 19832,17 ha. alan için 22.05.2019 tarih, 33542905-611.02-E.27380 

sayılı ve ÇED “Muafiyet Geçerlilik” değerlendirilmesi 29.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren 

31907 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında uygundur. 

Davaya konu olan işlemin faaliyet alanı içinde ve etki alanı içerisinde çeşitli başlıklar 

altında kısa, orta ve uzun vadede etkileri olacaktır. Madencilik faaliyetlerinde arazi hazırlık ve 
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işletme (patlatma, kazı, transfer, depolama) sürecinde toz ve gürültü meydana gelmektedir. 

Ayrıca bitki örtüsünün alınması sonucunda yüzeyden toz taşınımı ile alansal toz emisyonu da söz 

konusudur. Bu nedenle planlanan açık ocak madencilik faaliyeti sürecinde önemli derecede toz 

emisyonu oluşacağı, özellikle meteorolojik koşullara göre toz taşınımının gerçekleşeceği 

söylenebilir.  

Dava dosyasında sunulan Tesisin Hava Kirlenmesine Katkı Değeri, Çevre İzni 

kapsamında gerçekleştirilen Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları ve Hava Kalitesi Değerlendirme 

Raporu termik santral tesis ve madencilik faaliyetini kapsamaktadır. Bu sonuçlar ileriye yönelik 

Şekil 1’de görülen alanda yapılacak olan açık madencilik işlemi ve sonuçlarını temsil 

etmemektedir. Şekil 1’de görülen alanlarda yapılacak madencilik faaliyeti kaynaklı oluşacak toz 

emisyonunun etki alanı, düzeyi ve limit değerlere göre kabul edilebilirliği Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan çalışma sonuçlarına ve işletme 

tarafından alınacak uygun önlemlere göre değerlendirilmelidir.  

Dava dosyasında sunulan tesis ve tesis etki alanı içinde yapılan ölçüm sonuçları 

incelendiğinde mevcut faaliyete yönelik alınan ölçüm sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen yasal sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Planlanan maden sahaları ve çevresi  
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3.6.DAVA KONUSUNUN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ENERJİ SİSTEMLERİ 

MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sayın Mahkemenin 07.07.2022 tarihli “Bilirkişi Heyetinden Tespiti İstenen Hususlar” başlık 

yazısının 2. Maddesinde “2-Bakılan davada, davalı idareler ve (davalı yanında) müdahillerce 

uyuşmazlık konusu orman iznine esas orman alanının, (termik) enerji santralinin işletilmesi için 

zorunlu kömür/maden rezervi kaynaklarını içerdiği yönündeki iddiaları değerlendirilerek, bu 

doğrultuda dava konusu alandaki kömürün/madenin (dava konusu orman izni çerçevesinde) 

çıkarılmasının ilgili enerji santralindeki elektrik üretimi için zorunlu olup olmadığı, bu santraldeki 

üretim için başka yerlerden kömür/maden tedarik edilmesinin mümkün olup olmadığı, varsa bu 

yöndeki alternatiflerin ekonomik yönden ilave maliyet getirip getirmeyeceği veya (yaklaşık olarak) 

ne kadar maliyet getirebileceği, netice olarak orman iznine konu alandan anılan enerji santrali için 

kömür/maden çıkarılması veya çıkarılmaması ihtimallerinin gerek bölge gerekse de ülke 

çapındaki elektrik arzına/üretimine yönelik etkilerinin ne olduğu” denilmektedir. Mahkeme keşfi 

sırasında mevcut açık ocaktan çekilen fotograf aşağıda verilmiştir (Fotograf 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 1. 
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Fotograf 2. 

 

3.6.1. Enerji, Elektrik Enerjisi 

Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan 

hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. 

Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak imkânsızdır ama 

en yaygın tanım şudur: Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Fizikte iş, kuvvetin yer değişim 

yönündeki bileşeninin etkisinin yerdeğiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı 

birimle ölçülür. Enerji birçok biçimde var olabilir: Doğa bilimlerinin içerisinde, çeşitli enerji biçimleri 

tanımlanabilir. 

  

Kimyasal enerji: Yemek, pil vb. maddelerdeki depolanmış enerjidir. 

Isı enerjisi: Atomların hareketinin enerjisidir. 

Potansiyel enerji: Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir (yokuştaki tekerlek, 

esnetilmiş lastik veya havada tutulan top gibi). 

Kinetik enerji: Bir maddenin bir yerden başka bir yere gitmek veya dönmek için ihtiyaç duyduğu 

enerji türüdür. 

Mekanik enerji: Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. 

Elektrik enerjisi: Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir. 
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Manyetik enerji: Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme 

hareketine dönüşebilen enerjidir. 

Nükleer enerji: Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir. 

Işık enerjisi: Fotonların dalga halinde oluşturduğu enerjidir. 

Ses enerjisi: Canlıların duyma organı tarafından algılanabilen enerji türüdür.  

 

Elektrik enerjisi, elektriksel potansiyel enerjiden yeniden türetilen enerjidir. Bir elektrik 

devresi tarafından çekilen ve tüketilen enerjiyi açıklar. (örneğin elektriksel güçten elde edilir). Bu 

enerji, devrede üretilen elektrik akımı ve elektrik potansiyeli kombinasyonu tarafından elde edilir. 

Bu noktadaki elektriksel potansiyel enerji, başka bir enerji türüne dönüştürülür. Böylece tüm 

elektriksel enerji, kullanılmadan önceki potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjiden elde edilen 

elektrik enerjisi daima başka bir enerji türü olarak açıklanabilir (ısı, ışık, hareket, vb.). Elektrik 

üretimi, diğer enerji biçimlerindeki elektrik enerjisinin üretilmesi işlemidir. Elektrik uygulamaları 

için, elektriğin ilk üretilme işlemidir. Diğer işlemler, elektrik güç endüstrisi tarafından 

gerçekleştirilen, elektrik iletimi, dağıtımı ve hidroelektrik santral vasıtasıyla elektrik gücünün 

depolanması yöntemleridir. Elektrik, çoğunlukla bir elektrik santralinde elektrik üreteci (generatör) 

tarafından üretilir. 

Aşağıda verilen bilgilere göre enerji kaynaklarını; kullanışlarına göre ve 

dönüştürülebilirliğine göre olmak üzere iki ayrı özellik adı altında toplanabilir. Kullanımlarına göre 

kendi içinde tükenir (yenilenemez) enerji kaynakları ve tükenmez (yenilenebilir) enerji kaynakları 

olarak parametrelere ayrılırken, dönüştürülebilir özelliğine göre de birincil ve ikincil enerji 

kaynakları parametrelerine ayrılmaktadır. Dışarıdan müdahale edilmemiş, böylece hiçbir 

değişime uğramamış enerji türü birincil enerji olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak kaynakları 

başlıca; kömür, petrol, doğalgaz, güneş, rüzgar, hidrolik, nükleer, biyokütle ve dalgadır. Birincil 

enerji kaynağına dışarıdan bir müdahale ile değişime uğratılması, böylece farklı enerji çeşidine 

dönüşmesiyle oluşan enerji türüne ikincil enerji denilmektedir. Tükenir enerji kaynakları belli bir 

rezerv düzeyi olan ve gelecek süreçte tükeneceği öngörülen enerji kaynaklarını ifade etmektedir. 

Bunlar başlıca fosil kaynaklı başlık adı altında kömür, doğalgaz, petrol olarak parametrelere 

ayrılmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Enerji Kaynaklarının Gruplandırılması 

 

Dünya birincil enerji üretimi 2015 yılında toplam 13.790 milyon TEP (milyon toneşdeğer 

petrol) olarak hesaplanmıştır. 2014 yılına kıyasla %0,6 oranında bir artış göstermiştir. 2015 yılı 

dünya geneli kaynak bazında birincil enerji üretim miktarları aşağıda belirtilmiştir. Bu birincil enerji 

üretiminin büyük payı fosil kaynaklı yakıtlardan petrol (4416,26 milyon TEP), kömür (3871,53 

milyon TEP), doğalgaz (2975,71 milton TEP) oluşturmaktadır (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Dünya genelinde kaynak bazında birincil enerji üretim miktarları (milyon ton eşdeğer 

petrol) 
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2016 yılında elde edilen bilgilere göre; petrol, dünya çapında enerji tüketiminde %33,3’ü 

ile en yüksek miktarda olmaktadır. Petrolü takip ederek, dünya genelinde enerji tüketiminde ikinci 

sırada kömür %28,1’ini, doğalgaz ise %24,1’ini hidrolik enerji %6,9’unu, nükleer enerji %4,5’ini ve 

son olarak yenilebilir enerji kaynaklarından %3,2’sini tüketilmektedir (Şekil 3.).  

 

 

Şekil 3. 2016 yılı sonu itibari ile dünya genelinde birincil enerji tüketim oranları 

 

Türkiye birincil enerji üretiminin yerli kaynaklar bazındaki dağılımında en yüksek payı 

aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere linyit %39 oranla ardından hidrolik %27, rüzgar %8 ile takip 

etmektedir 2011 yılı birincil enerji üretim bakımından hidrolik %14 rüzgar %1, linyit %50, taş 

kömürü %4 oranı bulunmakta iken, 2016 yılı hidrolik %27 ve rüzgar %8 ile büyük artış payı 

göstermiş olup linyit %39 ve taş kömürü %2 oranı ile kayda değer düşüş gerçekleşmiştir. 2016 

yılı itibari Türkiye’de yerli birincil enerji üretimi 35.374 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanırken, 

ithal edilen birincil enerji 113.117 bin ton eşdeğer petroldür. Bu ithal edilen enerji kaynaklarına 

bakıldığında aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere özellikle fosil kaynaklı yakıtlarda dışa ba ımlı 

olduğumuzu açıkça göstermektedir. Yerli ve yabancı kaynaklara bağlı olmak üzere toplam birincil 

enerji 148.491 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanmıştır (Şekil 4, 5). 
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Şekil 4.2016 Yılı Sonu Türkiye’de Üretilen Birincil Enerjinin Yerli Kaynaklara Göre Dağılımı 

 

 
 

Şekil 5. 2016 Yılı Sonu Türkiye’de Üretilen Birincil Enerjinin Yabancı Kaynaklara Göre Dağılımı 
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Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Türkiye geneli birincil enerji tüketiminin kaynaklar 

bakımından bakıldığında petrol ilk sırada 41,2 milyon TEP miktarı ile bulunmaktadır (Şekil 6).  

 

 
Şekil 6. Türkiye 2016 Yılı Birincil Enerji Tüketimi Kaynak Bazında Dağılımı 

 

 

Aşağıdaki şekilden görüldüğü gibi dünya elektrik üretimi için en yaygın olarak kullanılan 

kaynaklar sırasıyla kömür, yenilenebilir enerji, doğalgaz kaynaklarının geldiği görülmektedir (Şekil 

7, Tablo 1). 

 

Şekil 7. Dünya Genelinde Birincil Enerji Kaynak Bazında Elektrik Enerjisi Üretim Oranları (2016) 
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Tablo 1.Bazı Ülkeleri Kaynak Bazında Elektrik Üretimi (2016) 

 
 

 

Termik Santral: Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. 

Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. 

Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda 

yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük 

farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda enerji dönüşüm santrali olarak da geçer (Şekil 

8). 

Kömürlü, nükleer, jeotermal, güneş ve çöp santrallarının hemen tamamı, ayrıca doğalgaz 

santrallarının pek çoğu termik santraldır. Doğalgaz çoğunlukla kazanlar ve gaz türbinlerinde 

yakılır. Gaz türbininden çıkan ısı kombine bir çevrimli bir tesiste toplam verimliliği artıracak şekilde 

buhar oluşturmada kullanılabilir. Kömür, fueloil ve doğalgaz santralları çoğunlukla fosil yakıtlı güç 

santralları olarak adlandırılırlar. 

Linyitle çalışan termik santrallerinde özellikle düşük kaliteli linyitlerin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Linyit üretimi, yatağının özelliğine göre açık veya kapalı işletme şeklinde 

yapılmaktadır. 

Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum 

masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. 
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Şekil 8. 

 

Tüm bu genel bilgilerin ışığı altında dava konusu işlem ile çıkarılması düşünülen kömürün 

kullanılacağı Termik Santraller ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ: Yeniköy Termik Santrali 2 adet üniteden oluşmakta olup 

ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 420 MW gücündedir. 1. Ünite 1986 yılında 

ve 2. Ünite de 1987 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin 

nominal üretim kapasitesi yıllık 2.730.000.000 kWh’dir (Fotograf 3). 
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 Yeniköy TS’ye ait her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 

kondenser, 1 soğutma kuleli soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir. 

 Ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 13.600 tondur. 

 Üretilen enerji 380 kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte sisteme 

verilmektedir. 

 Yeniköy Termik Santraline Sekköy, İkizköy, Akbelen ve  Karacahisar ocaklarından kömür 

verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 3,5 milyon ton kömür yakılmaktadır.  

 Yeniköy Termik Santralie en yakın termik santral olan Kemerköy Termik Santraline 

Hüsamlar ve Çakıralan Belentepe ocaklarından kömür verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık 

ortalama 4,5 milyon ton kömür yakılmaktadır. 

 
 

Fotograf 3. Yeniköy termik santrali 

 

Akbelen panosunda Akbelen Ormanının altında yaklaşık 18 Mton, sahanın geri kalanında 

20 Mton olmak üzere toplam 38 Mton linyit rezervi bulunduğu, Akbelen, İkizköy ve batı yönünde 

uzantısı olan Karacahisar sahalarında 134 Mton’u açık işletme 4,5 Mton’u da kapalı işletme ile 

çıkarılabilecek olmak üzere toplam 138,5 Mton linyit rezervi bulunduğu yapılan sondajlar ile 

belirlendiği, ruhsat sahasının güneyinde kalan diğer sahalarda bulunan yaklaşık 1-2 Mton linyit 

rezervi ile birlikte toplam 140,2 Mton işletilebilir linyit rezervi olduğu ifade edilmektedir. 
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Mevcut madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü İkizköy maden sahasında üretimi yapılan 

kömür rezervi Akbelen sahası ve devamında Karacahisar sahasına uzandığı, bu nedenle, 

sürdürülebilir bir linyit üretim planlamasında bu sahalar bir kömür havzası olarak değerlendirildiği, 

kömür üretim ilerleme yönü madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü İkizköy maden sahasından 

Akbelen maden sahasına ve devamında Karacahisar maden sahası yönünde olacağı, aşağıdaki 

şekillerde maden ilerleme yönü, proje sınırı ve maden ruhsat sınırı ilişkisi gösterildiği ifade 

edilmektedir. 

Lokasyon olarak bölgenin dışında santrallerin ihtiyaç duyduğu kömür değerlerine uygun 

başka büyük bir kömür havzası bulunmamaktadır. Deneme amaçlı olarak Manisa-Soma dan 

çeşitli araştırma ve analizler sonucunda kömür getirilmeye başlanıldığı, daha yüksek kalorili bu 

kömürler hem santral verimini düşürdüğü, hem de uygun altyapı olmadığı için bölgenin trafik 

yoğunluğunu arttırdığı ifade edilmektedir (Şekil 9. 

Şekil 9. 

 

Uzaktan kömür maden tedarikinin ton başına yaklaşık ilave maliyeti 45$ olduğu, 

santrallerin yıllık yaklaşık 10 Mton kömür ihtiyacı bulunduğu dikkate alındığında bu miktarda 

kömürün kara ya da deniz yolu ile naklinin de mümkün olmadığı, ithal kömürde ise santrallerin 
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kazan düzenleri yani mevcut yakma teknolojileri değiştirilmediği sürece alt ısıl değeri 

>5000Kcal/kg yakılabilmesi bile mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

Proje bütününe bakıldığında, Işıkdere-Akbelen-Karacahisar sahalarının bir bütünlük teşkil 

ettiği görülmektedir (Şekil 9). Dolayısıyla santrallere yakıt temininde süreklilik esasına göre kömür 

üretiminde de sürekliliğin sağlanması gerektiği, hazırlık ve dekapaj çalışmalarının kömür 

üretiminden önce yapıldığı göz önüne alınırsa, şu anda Işıkdere sahasında kömür üretiminin 

devam ettiği, buna paralel  Akbelen sahasında dekapaj  çalışmalarına başlanılmış olması 

gerekirken orman iznine iptal davasından dolayı bu sahaya henüz girilemediği, dolayısıyla 

önümüzdeki kısa dönem içerisinde  kömür üretimi yapılamaması sonucu santrallerin elektrik enerji 

üretimini de sekteye uğrayacağı, dava konusu Akbelen sahasında kömür üretilememesi 

neticesinde başka uygun sahaların olmadığı ve  hazırlık çalışmalarının da (ağaç kesimi, kazı 

çalışmaları, üst örtünün kaldırılması v.b) uzun süreceği dikkate alındığında santrallere uzun süre 

yakıt temin edilemeyeceği, sürdürülebilir bir kömür üretimi/madencilik için Akbelen sahasındaki 

kömürün kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. 

 Yeniköy ve Kemerköy termik Santrallerinin yapımı planlanırken 86541 ruhsat sınırı 

içerinde kalan kömür varlığının tespit edildiği, kömür kalitesine yönelik analiz araştırmaları ilgili 

kurumlarca yapıldığı, yapılan ön çalışmalar neticesinde santral dizaynlarının projelendirildiği, 

santral inşaat çalışmalarına başlanıldığı, kısacası bu iki santralin bu bölgedeki kömür kalite 

değerlerine göre planlandığı, yakın bir bölgede benzer özelliklere sahip kömür varlığı 

bulunmadığı, ayrıca herhangi bir bölgeden getirilecek başka kalitedeki kömürler ile verimli bir 

enerji üretimi gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmektedir (tablo 2). 

 

Tablo 2.Kömüre ait diğer teknik özellikler 

 

 

Kaynaklar: 
1- Vikipedi, özgür ansiklopedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa. 
2- Mühendis ve Makine, cilt 59, sayı 692, s. 86-114, 2018, Derleme Makale 
3- https://www.ykenerji.com.tr/tr/yenikoy-termik-santrali 
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Makine Mühendisliği/Enerji Sistemleri Mühendisliği Açısından Yapılan Değerlendirme 

sonucunda; bakılan davada, davalı idareler ve (davalı yanında) müdahillerce uyuşmazlık konusu 

orman iznine esas orman alanının, (termik) enerji santralinin işletilmesi için zorunlu kömür/maden 

rezervi kaynaklarını içerdiği, bu doğrultuda dava konusu alandaki kömürün/madenin (dava 

konusu orman izni çerçevesinde) çıkarılmasının ilgili enerji santralindeki elektrik üretimi için 

zorunlu olduğu, bu santraldeki üretim için başka yerlerden kömür/maden tedarik edilmesinin 

mümkün olmadığı, başka yerden getirilecek kömür ile üretimin ekonomik yönden ilave maliyet 

getireceği,  netice olarak orman iznine konu alandan anılan enerji santrali için kömür/maden 

çıkarılmasının gerek bölge gerekse de ülke çapındaki elektrik arzına/üretimine yönelik 

gerekli olduğu, yüksek kamu yararı içerdiği nedenleri ile; 

Davacı Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzellestirme ve 

Dayanışma Derneği Vekili Av. Ismaıl Hakkı Atal tarafından; Muğla ili, Milas ilçesi, Ikizköy 

Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım 

ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel 

Müdürlüğü'ne karsı açılan davada, İPTAL İSTEMİNİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ/ENERJİ 

SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN UYGUN OLMADIĞI, görüş ve kanaatine varılmıştır. 
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3.7.DAVA KONUSU MADEN AÇIK İŞLETME (ORMAN) İZNİ VERİLEN 

ALANLARIN TARIMSAL ÇEVRE VE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle TARIM 

VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karşı dava açılmıştır. Mahkeme 

keşfinde; dava konusu maden izin alanı ile çevresindeki arazi kullanım durumu, tarımsal yapı, 

topografik yapılanma, çevredeki ekili ve dikili tarım alanlarının varlığı ve özellikle 3573 sayılı 

Zeytincilik Kanunu kapsamında inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Dava konusu yapılmak açık maden işletmesi projesi ile ilgili olarak sayın mahkemece 

tarımsal açıdan; 

Tarafların/müdahillerin karsılıklı iddia ve beyanları degerlendirilerek; 

3-Orman iznine konu alanın izin konusu faaliyet sona erdikten sonra mevzuata (Orman 

Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeligi vb.) ve bilimsel esaslara göre 

rehabilitasyonunun mümkün olup olmadıgı, bu anlamda orman iznine dayanak rehabilitasyon 

projesinin yeterli olup olmadıgı, 

4-Dava konusu izne esas projenin/faaliyetin ormanın fiziki yapısına, orman ekosistemine, 

çevreye/toprağa, tarım alanlarına somut ve gerçek anlamda olumsuz etkileri olup olmadıgı, 

olumsuz etkileri varsa bu etkilerin boyutları/kapsamı ile orman iznine konu yatırımın/faaliyetin 

(enerji arzı/talebi/ihtiyacı, istihdam vb unsurlar yönünden) ekonomik değeri mukayese edilerek, 

alanın mevcut hâliyle muhafazasında mı, yoksa dava konusu orman izninin verilmesinde mi daha 

üstün kamu yararı bulundugu, 

5-3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerinin Asılattırılması Hakkında Kanunun 20. 

maddesi çerçevesinde dava konusu orman alanında yürütülecek madencilik faaliyetinin bu alanın 

çevresinde-yakınında (3 km. mesafe içinde) bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif 

gelismesine mani olacak sekilde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarıp çıkarmayacagı,  

 

konularının heyetimizce incelenmesi istenilmiştir. Sayın mahkemenin açıklanmasını 

istediği hususlar kapsamında tarafların/müdahillerin karşılıklı iddia ve beyanlarıda 

dikkate alınarak dava konusu açık maden işletmeciliği mahkeme keşfi sırasındaki inceleme 

ve gözlemler ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu tarımsal açıdan 

incelenerek değerlendirilmiştir. 
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 Dava konusu izin işlemi ile Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki 

orman sahası için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına 28/11/2020 

tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işlemi ile maden açık işletme (orman) izni verildiği görülmektedir. 

Davaya konu orman iznine konu olan alanların tümünün orman arazisi oldukları görülmektedir 

(Şekil 1).  

Dava konusu orman izni ile Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135, Kayadere Orman 

İşletme şefliğinin 136 ve 137 bölmelerinde 86541/3381562 ruhsat ve erişim numarası ile açık 

maden işletmeciliği şeklinde 780.639,53 m2 (78 ha) orman alanında IV-B grup LİNYİT işletmeciliği 

yapılmak istenildiği görülmektedir. Yaklaşık 78 ha büyüklüğündeki davaya konu izin alanının 3 

orman poligonundan oluştuğu ve bu poligonların birbirine yakın olmak ile birlikte birbirlerinden 

ayrı konumda oldukları görülmektedir. Poligonlar arasındaki tarım alanları ve karayolunun orman 

poligonlarını birbirinden ayırdıkları görülmektedir (Şekil 2, 3).  

Tamamına yakını Kızlçam şeklinde orman ağacı şeklinde olan poligonların alt bitki 

örtüsünün maki ve otsu bitkilerden oluştuğu görülmüştür (Şekil 2; Fotograf 1-10).  

 Dava dosyası içeriğinde Prof Dr Sinan Güner tarafından 22.04.2022 tarihinde hazırlanan 

raporda; Yörenin orman amenajman planlarında. Akbelen oımanının %93 'ü endüstriyel 

odun üretimi fonksiyonlu, %7 sinin ise odun dışı üretim fonksiyonlu olduğu, ormanın 

tamamının ekonomik fonksiyonlu alan olarak ayrıldığı belirtilmektedir. 

 Ayrıca “Akbelen ormanı kızılçam ağaçlarından kurulu saf meşcerelerden 

oluşmaktadır. Aynı yaşlı olarak 50 yıl dönüş müddeti (idare müddeti) ile . endüstriyel odun 

üretimi (ekonomik kazanç) amaçlı olarak işletilmektedir” şeklindeki açıklamadan Akbelen 

ormanının endüstriyel olarak işletildiğini ağaçların 50 yıl sonucunda kesilerek tekrar 

ağaçlandırılıcağı belirtilmektedir. Raporda alandaki bölmelerin özellikleri incelendiğinde 

tümüne yakının “endüstriyel plantasyon şeklinde olduğu görülmektedir (Şekil 3,4). 

Milas Orman İşletme Müdürlüğünün 25.04.2019 tarih ve 52093940.408-43 sayılı 

yazılarından Orman İdaresinin Akbelen Ormanındaki mevcut ağaçların tamamının kesilip 

yerine "genetiği belli daha hızlı gelişen türlerle yeni bir endüstriyel plantasyon ormanı 

kurulmasının planlandığı” görülmektedir. 
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Şekil 1 Davaya konu işlem orman izni 
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Şekil 1 (devam) Davaya konu işlem orman izni  
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Şekil 2.  
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Şekil 3. 
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Şekil 4. 
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 Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile mahkeme keşfi sırasındaki incelemelerimizden 

dava konusu orman alanının, Muğla ili, Milas İlçesi İkizköy sınırları içerinde yer alan Akbelen 

ormanı ve 79,3 ha büyüklüğünde olduğu görülmektedir. 1986 yılında yapılan orman kadastro 

çalışmaları ile 6831 sayılı yasa kapsamında devlet ormanı olarak tescil edilmiştir.  

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında da orman alanı olarak plandığı 

görülmektedir. Ayrıca dava konusu alanın; milli park, tabiat parkı, sit alanı, gen muhafaza 

ormanı, ekolojik fonksiyonlu orman veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel 

nitelikli alanlardan olmadığı ve özel nitelikli alanlarada. komşuluğunun da bulunmadığı 

görülmektedir. Davaya konu olan açık maden işletmesi yapılmak istenilen 78 ha 

büyüklüğündeki Akbelen ormanı Türkiye Kömür İşletmeleri Yeniköy Linyit İşletmesinin 

Ruhsat verilen alanı içinde kaldığı görülmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan davaya konu işletme iznine konu olan 78 ha büyüklüğündeki 

alanın tamamen resmi ve fiili olarak “endüstriyel orman alanı vasfında” olduğu, 5403 ve 3573 

sayılı yasalar kapsamında tarım arazisi olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Mahkeme keşfi 

sırasında davaya konu alanlardan çekilen fotograflar aşağıda verilmiştir (Fotograf 1-10). 

 

 

 

Fotograf 1, 2. 

 

 

 

 



 

T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesi E:2021/563 
 

R. ÖZMERDİVENLİ        M.BOLCA            F.ŞEN           S.EKER       A.METİN      S.YILDIRIM         N.SERTEL          130/ 184 

Fotograf 3, 4. 

Fotograf 5, 6. 

 

Fotograf 7, 8. 
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Fotograf 9. Dava konusu izne konu dava konusu orman alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 10. 
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 Fotograf 1-10 arasında mahkeme keşfi sırasında dava konusu orman alanının farklı 

noktalarından çekilen fotoğraflarda görüleceği üzere alanın tamamen orman arazisi vasfında 

olduğu görülmekte, içinde tarımsal ekolojik bütünlük içeren tarım arazisi bulunmamaktadır. 

Sadece 1 numaralı poligonun orta bölümünde ormandan açıldığı görülen ve termik santralin 

kurulması ve işletilmeye alınması ile ruhsat tarihinden sonra dikildiği görülen tek bir zeytinlik 

parselin olduğu görülmektedir. Bunun dışında davaya konu alan içinde bir tarımsal alanın 

olmadığı görülmektedir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. 

 Şekil 5’ de görüleceği üzere dava konusu alan içinde 1 numaralı poligonda sadece 78 ha 

yani 780 dekar içinde sadece 8.7 dekarlık alanın tarım arazisi olduğu görülmektedir. Ancak bu 

8.7 dekarlık zeytinlik alanında Tapu Kadastro Parsel Sorgu Sisteminde kayıtlarının bulunmadığı 

bu alanında orman alanı şeklinde olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda dava konusu orman 

kullanma izninine esas olan poligonların tamamına yakınının orman arazisi oldukları ve 6831 

sayılı orman kanunu kapsamındaki yerlerden olduklarından bu 3 orman poligonunun açık işletme 

olarak kullanılmasının POLİGONLAR İÇİNDE tarımsal üretim alanı olmadığından dolayı bir zararlı 

etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. ANCAK açık maden şeklinde işletilmeye geçilmesi 

durumunda yukarıda sözü edilen orman poligonlarının yakın çevresindeki kuru tarım alanları ile 
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zeytinlik alanlara etkilerinin olacağı açıktır. Maden alanının hemen yakınındaki köy yerleşiminin 

kamulaştırıldığı belirlenmiştir. 

Davaya konu olan yapılması planlanan açık maden linyit kömürü maden işletme alanı ve 

çevresi ile bir bütün olarak incelenmiştir. İnceleme sırasında faaliyet alanının ve içindeki işletilmesi 

planlanan ocak alanı ile işletilmekte olan ve işletilmesi tamamlanmış açık ocak alanlarında açık 

işletme yöntemi ile patlayıcı ile gevşetilen malzeme ekskavatör ile yerinden sökülerek alındığı ve 

ocaktan çıkarılan malzemenin kamyonlarla işleme tesisine nakledildiği dava dosyasındaki 

belgeler ve mahkeme keşfi sırasındaki gözlemlerimizden anlaşılmaktadır (Fotograf 11-14). 

 

Fotograf 11, 12. Açık maden işletmeciliği şeklinde işletilen bölüm 

Fotograf 13, 14. Dava konusu orman alanına kadar ulaştığı işletme süreci devam ettiği görülen 

maden alanları 
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Dava dosyasındaki rehabilitasyon projesi ve madenin işletilmesi ile ilgili belgeler 

incelendiğinde maden açık ocağının açılması sürecinde toprağın üst katmanındaki organik 

maddece zengin toprak A horizonunun maden işletilmeye başlanmadan önce 20 cm ye kadar 

olan bölümünün sıyrılarak maden işletme sürecinin bitiminden sonra 

biorestorasyon/ağaçlandırma/rehabilitaşyon çalışmalarında kullanılmak üzere depolanacağı Prof 

Dr Sinan Güner tarafından hazırlanan raporda ifade edilmektedir. 

Yine üst toprak örtüsü sıyırılarak kaldırılıp bir yerde depolandıktan sonra hömür damarına 

kadar derinliğe inme sırasında hafriyat çalışması sonucu çıkarılan toprak ve parçalanmış ana 

kaya parçalarının ayrı bir yerde depolanacağı görülmektedir. Pasa dökümü yapılacak saha 

ağaçlardan ve köklerden temizlendikten sonra yapılacak hafriyat çalışmalannda üst toprak 

tabakası arazi meyli dikkate alınarak arazi kotu olarak yukarıdan başlayarak aşağıya doğru 

alınacağı görülmektedir. Üst toprağın sıyrılması esnasında üst toprak kalınlığı arazi yapısına ve 

etkiliği toprak derinliğine bağlı olarak  (0 -20 cm) dikkate alınarak sıyırma işlemi gerçekleşecektir. 

Bu toprak tabakasının altında kalan 20-80 cm. arasında değişen ana materyal içerikli toprak 

tabakasınında sonradan rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere depolanacağı 

belirtilmektedir. Ayrı toplanan üst toprak tabakasının rehabilite çalışmalarında tekrar kullanılacağı 

belirtilirken, üst tabakadan sıyrılan 0-20 cm’lik kısmın toprağın muhafaza edileceği yerlerin dava 

dosyasında balirtilen pasa döküm alanlarına bitişik ve kamulaştırılmış orman dışı alanlarda 

olacağı ve dava konusu alanlar içinde olmayacağı görülmektedir (Şekil 6.). 

Bu bağlamda maden işletmesinde kullanılması planlanan orman örtüsü altındaki üstteki 

toprak katmanının (A horizonu-0-20 cm) sıyırılarak depolanması ve bu tabakanın altındaki ana 

materyal olan tabakanında (C horizonu 20-80 cm) ayrı bir alanda depolanacağının belirtilmesi ile 

maden işletmesinin faaliyetinin alanda sona ermesi ile maden alınan alanlara tekrar C horizonu 

şeklindeki malzemenin dolgu yapılacağı ve en üst katmanada ayrı bir alana depolanacağı 

belirtilen organik maddece zengin sıyırılan üst toprak katmanının (A horizonu) taşınması 

sonucunda maden alanındaki mevcut toprak kaynaklarının korunacağı ve tekrar biyorestorasyon 

çalışmalarında (ağaçlandırma) kulanılacak olması toprak kaynaklarının tekrar yerinde 

kullanımının gerçekleştirileceğini göstermektedir (Şekil 6). 
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Şekil 6.  
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Bu bağlamda dava konusu üç orman poligonunun tarım arazisi konumunda olmadığı, bu 

orman  vasfındaki alan içinde tarımsal üretimde bir kaybın olmayacağı görülmektedir. Bunun 

yanında dava konusu izne esas alanlar her nekadar orman arazisi olsada üstteki oluşumu binlerce 

yılda meydana gelen üstteki verimli ve alan içinde yeryer değişmekle birlikte 0-30 cm arasındaki 

O ve A horizonu yapındaki verimli toprak tabakası ile bu tabakanın altında ayrışma ve toprak 

oluşum işlemlerinin devam ettiği 80 cm’e kadar olan C horizonunda (toprak ana materyali)  

depolanacağı ve maden alım işleminin bitiminde sahanın ağaçlandırlması sırasında kullanılacağı 

görülmektedir. Bu anlamda açık maden işletmecili ile verimli toprak tabakası ve altındaki 

ana materyalin tekrar depeolanarak kullanılacağının belirtilmesi ve resmi olarak tahaüt 

edilmesi sonucunda bir miktar toprak kaybı olsada alanın tekrar 

ağaçlandırma/bitkilendirme yani biyoresterasyonunda kullanılacak olması toprak 

kaynaklarının korunmasını ve yerinde kullanımını sağlayacağı görülmektedir. 

Bu bağlamada sayın mahekemenin tarafımızı yönelttiği; 

3-Orman iznine konu alanın izin konusu faaliyet sona erdikten sonra mevzuata (Orman 

Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeligi vb.) ve bilimsel esaslara göre 

rehabilitasyonunun mümkün olup olmadıgı, bu anlamda orman iznine dayanak rehabilitasyon 

projesinin yeterli olup olmadıgı, 

sorusuna yukarıdaki bölümdede detaylı olarak açıklandığı üzere dava dosyasında 

verilen rehabilitasyon projesi kapsamında alanın davalı şirketin tahaütlerine harfiyen 

uyması ve davalı idareninde devamlı kontrolü ile eski orman yapısına veya zeytinlik alan 

konumuna dönüşümünün mümkün olduğu ve bu anlamda enerji üretiminin çok önemli 

olduğu bir dönemde madenin çıkarılmasının büyük önem taşıdığı ve bu nedenlede kamu 

yararı içerdiği görülmektedir. 

Açık maden işletmeciliğinin yapılmak istenildiği dava konusu işleme konu olan orman 

poligonlarının genel alansal özellikleri incelendiğinde üç orman poligonunun toplam 780,639.53 

m2’ lik büyüklükte olduğu, kömür ocağı olarak işletilen mevcut ruhsat ve iznli işletme sahalarının 

kuzeybatısındadır. Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; dava konusu 

orman alanları ve kömür sahalarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu görülmektedir. 

Ormanlık alanlarda ise genel olarak kızılçam ağaçlarının bulunduğu görülmektedir. Dava konusu 

olan açık maden olarak işletilmek istenilen orman alanlarının ve mevcut işletilen maden 

alanlarının aynı ruhsat içinde oldukları ve 1970’li yıllardan bu yana açık maden ocağı şeklinde 

işletildiği dava dosyasındaki belgelerden ve maden ruhsatlarından anlaşılmaktadır. Dava konusu 

orman arazisi şeklindeki işletilmek istenilen maden alanlarının 1970’li yıllardan bu yana bu yana 
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işletilen maden alanları ile komşu/bitişik durumda olduğu ve maden işletme ruhsatının diğer 

ocakların işletilmeye başlandığı tarihlerdede mevcut olduğuda görülmektedir.  

Dava dosyasındaki bilgi belge ve raporlarda mevcut işletilen alandaki kömür maden 

damarının mevcut işletilen alanlardan dava konusu alana doğru uzanım gösterdiği, bitişik 

konumda olduğu bu nedenlede zorunlu olarak bu alanda madencilik işletmeciliğinin yapılması 

gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Maden ruhsat sahalarının ve dolayısı ile ocak alanları 

çok geniş olduğu için bütün alanın aynı zamanda işletilmesi mümkün olmadığı için termik santrale 

en yakın alandan başlayarak kademeler şeklinde günümüze kadar ocak alanlarının işletildiği ve 

dava konusu orman poligonlarına/alanlarına kadar kömür madeninin alındığı görülmektedir. Dava 

dosyasındaki belgelerden ve fotoğraflardan daha önce ve işletilme süreci tamamlanmış alanlarda 

rehabilitasyon çalışmaları yapılarak bölüm bölüm ağaçlandırma işlemlerinin yapıldığı alanın eski 

haline bölümler şeklinde getirildiği dava dosyasındaki belgelerden anlaşılmaktadır.  

DAVA KONUSU İŞLEM İLE ENDÜSTRİYEL ORMAN ALANI NİTELİĞİNDE OLDUĞU 

GÖRÜLEN ORMAN ALANLARINDAKİ AĞAÇLARIN ENDÜSTRİDE KULLANIMI İÇİN 

KESİLECEĞİ VE SONRASINDADA BU ALANLAR ALATINDAKİ KÖMÜR REZERVİNİN KAMU 

YARARI İÇEREN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILACAĞI VE KÖMÜR MADENİ 

ALINDIKTAN SONRA ALANIN TEKRAR ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN 

BİORESTORASYON ÇALIŞMALARI YAPILARAK AĞAÇLANDIRMANIN YAPILACAĞININ 

TAHAÜT EDİLDİĞİ VE “RESTORASYON PROJESİNİN” HAZIRLANMIŞ OLDUĞU VE 

REHALİTASYON PROJESİNİN UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.  

Şekil 7 de 1 numaralı poligonun (saha 2) 701683 m2 , 3 numaralı poligonun (saha1) 

18310 m2, 2 numaralı poligonun (saha 3) 60546 m2 büyüklük içerdiği görülmektedir. 

Şekil 8’de ise kamulaştırlmış alanlar dava konusu orman alanları ve kamulaştırılacak 

sahalar görülmektedir. Mevcut işletilen maden sahası ile batısında bulunan dava konusu 

orman poligonları arasındaki tüm sahanın kamulaştırıldığı görülmektedir (Şekil 8). 
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Şekil 7. 
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Şekil 8.  
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SAYIN MAHKEMENİN BİLİRKİŞİ HEYETİMİZE SORDUĞU VE AÇIKLAMASINI 

İSTEDİĞİ HUSULARDAN; 

4-Dava konusu izne esas projenin/faaliyetin ormanın fiziki yapısına, orman ekosistemine, 

çevreye/topraga, tarım alanlarına somut ve gerçek anlamda olumsuz etkileri olup olmadıgı, 

olumsuz etkileri varsa bu etkilerin boyutları/kapsamı ile orman iznine konu yatırımın/faaliyetin 

(enerji arzı/talebi/ihtiyacı, istihdam vb unsurlar yönünden) ekonomik degeri mukayese edilerek, 

alanın mevcut hâliyle muhafazasında mı, yoksa dava konusu orman izninin verilmesinde mi daha 

üstün kamu yararı bulundugu, 

5-3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerinin Asılattırılması Hakkında Kanunun 20. 

maddesi çerçevesinde dava konusu orman alanında yürütülecek madencilik faaliyetinin bu alanın 

çevresinde-yakınında (3 km. mesafe içinde) bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif 

gelismesine mani olacak sekilde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarıp çıkarmayacagı,  

 

konularının heyetimizce incelenmesi istenilmiştir. Bu sorular tarafımızca incelenmiş aşağıda 

açıklanarak değerlendirilmiştir. 

Dava konusu üç poligon şeklindeki orman alanının çevresinin marjinal kuru tarım ve dikili 

tarım arazisi şeklindeki araziler ile çevrili olduğu görülmektedir. Bu üç poligondan 2 ve 3 numaralı 

poligonların 1 numaralı orman poligonundan ayrı konumda olduğu ve aralarında tarım alanlarının 

bulunduğu gözlenmektedir. 

Dava konusu orman alanları içinde tarım alanlarının bulunmadığı ancak tüm çevresinin 

marjinal kuru tarım ve dikili tarım arazisi şeklinde olması nedeni ile çevredeki tarım arazilerine 

tarımsal açıdan olası zararın madeni işletilmesi sürecinde kazı, patlatma, çıkarılan madenin 

taşıması vb süreçlerde oluşan toz etkisinin olacağıdır. ANCAK bu toz oluşumunun orman alanı 

şeklindeki maden alanı sınırlarında toz oluşumununun çevreye dağılımınını sınırlayan doğal eşik 

özelliğinde dar mesafeli çam ağaçları koridorları şeklindeki ağaçlarının bulunduğu şeritler 

bırakılma sureti ile veya sulama vb diğer teknikler kullanılarak yasal sınırlar altına çekilmesi 

mümkündür (Şekil 8).  

Dava dosyasında sunulan ve dava konusu izne esas olan maden alanlarına kadar geldiği 

görülen mevcut işletilen maden alanlarına ilişkin dava dosyasındaki akredite laboratuvarlarda 

yapılmış olan toz modelleme çalışmalarındaki analiz sonuçlarına göre noktasal ve alansal toz 

emisyon değerlerinin yasal sınır değerlerin altında olduğu görülmektedir. 

Açık maden işletmeciliğinde kazı, taşıma, üst toprağın ve altındaki materyalin çıkarılması 

esnasında ve bunların toprak stok alanına taşınması sürecinde oluşan zararlı etki toz oluşumu 

şeklindedir.  
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Bu toz oluşumunun tarım alanlarına etki ve etki düzeyleri ise; ekili ve dikili tarım alanlarına, 

özellikle zeytinlik alanlara olan uzaklığı, konumu ve bu alanlar ile aralarında maden alanı ile 

zeytinlik alanları ayıracak doğal eşik özelliğindeki arazi yükseltisi ve uzun boylu orman varlığınının 

bulunup bulunmaması konuları ile doğrudan ilişkilidir. Genel olarak AÇIK KÖMÜR OCAKLARININ 

VE OCAK İÇİNDEKİ KÖMÜR MADENİNİN ÇIKARILMASI SÜRECİNİN ÇEVREDEKİ TARIMSAL 

YAPIYA OLAN ETKİLERİ İNCELENDİĞİNDE; 

İşletme esnasında değişken bir yapıya sahip olan AÇIK KÖMÜR maden işletme 

faaliyetleri esnasında; gerek yeraltında, gerekse yer üstünde farklı boyutlarda değişimler 

gerçekleşmektedir. AÇIK KÖMÜR ocağı faaliyetleri ile doğal kaynaklar ekonomiye 

kazandırılırken enerji darboğazının yaşandığı günümüzde önemli bir kamu yararı içerdiği 

görülmektedir. Bu sebeple günümüzde maden işletmeciliği vazgeçilmesi mümkün 

olmayan bir öneme sahip bulunmaktadır. Bunun yanında; maden işletmeciliği usulüne 

uygun, doğru yöntemlerle ve EN ÖNEMLİSİ UYGUN YERDE gerçekleştirilmediği sürece, 

özellikle açık işletmelerde madenin çıkarılması sonrasındada oluşan toz ve diğer etkilerinin 

ekolojik çevreye ve tarımsal faaliyetlere ciddi olumsuz etkilerde bulunabildikleri de bilinen 

bir gerçektir.  

Ancak dava konusu işlemde dava konusu orman alanlarının jeolojik olarak bir havza 

şeklinde oluşum gösteren kömür yataklarının ortasında konumlandığı, madenin dolayısı 

ile sadece termik santrallerin çalışması için  gerekli kömürün burada bulunduğu ve 

santrallerin çalışarak elektrik enerjis üretimini sağlaması için çıkarılam zorunluluğu olduğu 

anlaşılmaktadır.  

TERMİK SANTRALLER YAPILARI GEREĞİ KÖMÜR ARZININ DEVAMLILIĞI VE 

TAŞIMANIN EN YAKIN MESAFE İÇİNDE YAPILABİLMESİ AMACIYLA KÖMÜR MADEN 

YATAKLARININ/SAHALARININ HEMEN YANINDA KURULMA ZORUNLULUĞU 

BULUNMAKTADIR.  

Termik santrallerde kullanılan kömürün yurtdışından temininde özellikle 

günümüzde enerji dar boğazına bağlı olarak kömüre talebin dünya ölçeğinde artış 

göstermesi nedeniyle zorluklar yaşandığı ve kömür tedariğinin dışarıdan 

yapılmasının sürüdürülebilir ve süreklilik göstermediği dönemde kömür sahaları 

yanında kurulan termik santrallerin önemi dahada artmaktadır. Dava konusu olayda 

olduğu gibi kömür arzındaki devamlılık sorunları ve maliyet gibi tüm bu 

olumsuzluklardan dolayı dava konusu olayda madenin 1983 yılından beri faaliyette 

bulunduğu görülen termik santraller ve mevcut işletilmekte olan alanlar ile komşu 
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durumda olan ve kömür damarlarının devam ettiği dava konusu orman alanları 

altında kalan alanda yapılma zorunluluğu doğduğu ve başka bir alternatifin 

olmadığıda görülmektedir. 

DAVA KONUSU AÇIK KÖMÜR OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ AÇIK İŞLETME 

YÖNTEMLERİNDEN KAZI PATLATMA, TAŞIMA VE İŞ MAKİNELERİ İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLUP OCAK SAHASINDAN ALINAN AÇIK KÖMÜR YİNE SAHANIN 

İÇİNDE YAKIN KONUMDA BULUNAN TERMİK SANTRALE GÖTÜRÜLECEKTİR.  

AÇIK KÖMÜR OCAĞI İŞLETMELERİNDE ÇEVREYE YAYILAN TOZUN BOYUTLARI 

ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER; JEOLOJİK VE TOPOĞRAFİK YAPI, HİDROLOJİK 

ÖZELLİKLER, İKLİMSEL ÖZELLİKLER, OCAK ALANININ BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ, 

OCAĞIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE EN ÖNEMLİSİ FAALİYET ALANININ ÇEVREDEKİ 

TARIMSAL ALANLARA OLAN YAKINLIĞIDIR ŞEKLİNDE GENEL OLARAK ÖZETLENEBİLİR.  

BURADA YAKINLIK OLARAK ÖZELLİKLE SAYIN MAHKEMENİNDE TARAFIMIZA 

BİLİRKİŞİ SORUSU OLARAK YÖNELTTİĞİ 

 

5-3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerinin Asılattırılması Hakkında Kanunun 20. 

maddesi çerçevesinde dava konusu orman alanında yürütülecek madencilik faaliyetinin bu alanın 

çevresinde-yakınında (3 km. mesafe içinde) bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif 

gelismesine mani olacak sekilde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarıp çıkarmayacagı,  

 

ZEYTİNCİLİK KANUNUNDAKİ 3 KM’LİK UZAKLIKTAN BAHSEDİLMEMEKTE OLUP, 

AÇIK KÖMÜR OCAĞI İŞLETMECİLİĞİNDE ALT TABAKALARDA BULUNAN KÖMÜRÜN 

ÇIKARILMASI İÇİN ÜST TOPRAK VE ALTTAKİ KAYA TOPRAK KARIŞIMI OLAN TOPRAK ANA 

MATERYALİNİN ÇIKARILMASI VE BUNLARIN SONRADAN YAPILACAK OLAN 

BİYORESTORASYONÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE DEPOLANACAĞI STOK 

ALANINA TAŞINIMI VE STOK ALANLARI İLE İŞLETME ALANININ TARIM ALANLARINA 

UZAKLIKLARI VE BU TARIM ALANLARINA OLAN OLASI TOZ ETKİLERİNDEN 

BAHSEDİLMEKTEDİR.  

MADEN ALANININ TOPOGRAFİK YAPISI, MADEN ALANI İÇİNDEN GEÇEN DERE VB 

MEVSİMSEL VEYA DEVAMLI AKAN SU KAYNAKLARININ BULUNMASI İLE ÖZELLİKLE 

İKLİMSEL FAKTÖRLER İÇİNDE, ÖZELLİKLE RÜZGAR YÖNÜ VE ŞİDDETİ BÜYÜK ÖNEM 

TAŞIMAKTADIR.  
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Maden ocağı faaliyetleri esnasında, işletmenin açılacağı alanda yol ve akarsu gibi 

güzergâhların değiştirilmesi gerekebilmekte ve bu nedenle alanda doğal yapı bozulabilmektedir. 

Dava konusu olayda maden çıkarılması sürecinde oluşan tozun olumsuz etkileri olabilmektedir.  

ANCAK burada çıkan tozun gerekli sulama, toz bariyerleri vb önlemler alınmak sureti ile toz 

oluşumun yasal sınırlarda tutulabildiğde bir gerçektir. 

Maden işletilmesi ve madenin santrale taşıma sürecinde çevreye yayılabilecek olan toz 

partikülleri aşağıdaki genel zararlanmalara sebep olabilmektedir: 

1. Doğal bitki örtüsünde ve tarımsal alanlarda bulunan bitkilerin fotosentez, solunum ve 

transpirasyon (terleme) gibi bir takım hayati fonksiyonlarının yürütüldüğü yapraklarda bulunan ve 

“stoma” adı verilen gözeneklerin tıkanmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda, bitkilerde 

vejetatif gelişme (yaprak ve sürgün oluşumu) yavaşlamakta ve buna bağlı olarak ağacın gelişmesi 

ve üremesi (generatif gelişme) zarar görmektedir.  

2. Çevreye yayılacak olan yoğun toz tabakası, geniş bir alana yayıldığı takdirde, çevre bitki 

örtüsü içinde yer alan bitkilerin gelişimleri (vejetatif) ve çoğalmaları (generatif) için hayati önemi 

olan ışık şiddetinin azalmasına da sebep olmaktadır.  

4. Toz, bir takım hastalık ve zararlıların (Örneğin; kabuklu bit ve koşniller, kırmızı örümcek) 

yaşamalarını ve çoğalmalarını sağlayan oldukça olumsuz bir ortam yaratmaktadır. Bu sebeple, 

bazı hastalık ve zararlıların bitkilerdeki zararlı etkilerinde de önemli bir artış söz konusu 

olmaktadır. 

5. Çevreye yayılan toz, çiçeklenme zamanı çiçeklerin dişicik tepelerinde, çiçek tozlarının 

gelip yapıştığı sıvıyı kurutarak tozlanmaya ve buna bağlı olarak da döllenmeye (generatif gelişme) 

engel olarak meyve veriminin düşmesine sebep olmaktır.  

6. Çevreye yayılan tozun, doğada mevcut başta böcekler olmak üzere, tüm canlı 

popülasyonları üzerinde de olumsuz etkileri söz konusudur.  

8. Maden ocağı işletmelerinde kullanılan yollardan kaynaklanan toz da ciddi zararlanmalara 

sebep olabilmekte, bu yolların uzunluğu, zarar gören alanı önemli ölçüde genişletebilmektedir. Bu 

yollardan geçecek kamyon vb. araç sayısında önemli bir artış meydana geleceğinden, özellikle 

yaz aylarında, kamyon vb. araç sebebi ile kalkacak olan toz, yol boyunca uzanan arazilerde de 

yukarıdaki maddelerde açıklanan zararlanmalara sebep olacaktır. 

 

YUKARIDA GENEL OLARAK TOZUN OLUMSUZ ETKİLERİ BELİRTİLMİŞTİR. BU 

OLUMSUZ ETKİLER HER MADEN ALANINDA GENEL DOĞAL YAPI VE ARAZİ ÖRTÜSÜNE 

VE ARAZİ KULLANIMINA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER GÖSTEREBİLİR. HER ALANDA ETKİNİN 

AYNI DERECEDE OLMASI BEKLENMEZ. BURADA İŞLETME TEKNİKLERİ DOĞAL VE YAPAY 
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EŞİKLER İLE MADENİN TAŞINACAĞI YOLLARIN NEREDEN GEÇTİĞİDİR. DAVA KONUSU 

İŞLEM YUKARIDA BELİRTİLEN TOZUN GENEL OLUMSUZ ETKİLERİ AÇISINDAN 

TARAFIMIZCA AĞAĞIDA İNCELENMİŞTİR. BURADA ÖNEMLİ OLAN NOKTA TOZ 

OLUŞUMUNUN YASAL SINIRLAR ALTINA İNDİRGENMESİ VE ÇEVREYE DAĞILIMININ 

ÖNLENMESİDİR. HER MADEN OCAĞINDA OLUŞAN TOZUN ÇEVREDEKİ YUKARIRADA 

BELİRTİLEN TOZ ZARALARINI OLUŞTURMASI BEKLENEMEZ.  

BU OLUMSUZ ETKİLER DAVA KONUSU HER NEKADAR YUKARIDA TOZUN 

TARIMSAL BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MADDELER ŞEKLİNDE VERİLSEDE TARIMSAL 

ALANLARA OLAN TOZUN ETKİSİ TOZUN BİTKİLERİN YAPRAK YÜZEYİNİ KAPLAMA 

DURUMU VE BUNA BAĞLI OLARAKTA BİTKİLERİN VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE 

ETKİSİ İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR. KONU BU YÖNÜ İLE İNCELENMELİDİR. 

HER NE KADAR DAVA KONUSU OLAYDA OLDUĞU GİBİ MADEN ALANININ ORMAN 

ARAZİSİ VE ÖRTÜSÜ ŞEKLİNDE OLDUĞU VE TARIM ALANLARI İÇERMEDİĞİ GÖRÜLSEDE 

ÇEVRESİNDE TARIM ALANLARININ BULUNMASI NEDENİ İLE MADEN ÇIKARIMI 

SÜRESİNCE OLUŞACAK  TOZUN ÇEVREDEKİ TARIMSAL YAPIYA ÖZELLİKLE EKİLİ VE 

DİKİLİ TARIM YAPILAN ARAZİLER İLE ZEYTİNİN VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE 

ETKİSİNİN OLUP OLMAYACAĞIDIR.  

BAZI DURUMLARDA MADEN OCAKLARI TARIMSAL ALANLARA KUŞUÇUŞU YAKIN 

OLSADA, TARIM ALANLARI İLE MADEN ALANLARI ARASINDA DOĞAL EŞİK 

ÖZELLİĞİNDEKİ TEPELİK/DAĞLIK ALAN VEYA 10-15 METRELİK YÜKSEK BOYLU 

AĞAÇLARIN BULUNMASI VEYA MADEN KAZI ALANININ ÇUKUR YAPISI İTİBARİ İLE BİR 

DOĞAL EŞİK OLUŞMAKTADIR. BU YÜKSELTİ FARKI VEYA UZUN BOYLU AĞAÇLAR MADEN 

ALANINDAN KAYNAKLANABİLECEK OLASI TOZ MİKTARININ TARIM ALANLARI YAKIN 

OLSADA ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜNÜN ULAŞMASINI ENGELLERKEN TOZ OLUŞUMUNUN 

YASAL SINIRLAR DAHİLİNDE KALMASININ SAĞLAMAKTADIR. AYNI ZAMANDA MADEN 

ÇIKARILMASI VE TESİSE TAŞINIMI ESNASINDA MADEN ALANI VE MADEN İÇİ ULAŞIM 

YOLLARINDA SULAMA YAPILMASI İLE TOZ OLUŞUMU VE DOLAYISI İLEDE TOZ 

OLUŞUMUNUN YASAL SINIR DEĞERLERİN ALTINDA OLACAĞI AÇIKTIR. 

 BU BAĞLAMDA TARIMSAL OLARAK OLABİLECEK ZARARLI ETKİLER AÇISINDAN 

YAPILAN İNCELEMELERDE TOPOGRAFİK YAPI, HAKİM RÜZGAR YÖNÜ, ÇEVREDEKİ 

TARIM ALANLARI BÜYÜKLÜĞÜ/YOĞUNLUĞU, MADEN ALANI İLE TARIM ALANLARI 

ARASINDA DOĞAL EŞİK BULUNUP BULUNMAMASI, VB BİR ÇOK FAKTÖRÜN BİRLİKTE 

DEĞERLENDİRİLMESİ İLE BELİRLENİLEBİLİNİR. BU BAĞLAMDA TARIMSAL AÇIDAN TÜM 
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FAKTÖRLER İNCELENEREK DAVAYA KONU OLAN MADEN OCAĞI PROJESİ 

İNCELENMİŞTİR. 

Söz konusu maden alanı ve çevresi incelendiğinde davaya konu orman alanlarının 

çevresinde marjinal kuru tarım arazileri ile dikili tarım arazilerinin olduğu görülmektedir (Şekil 9).  

Dava konusu işleme konu olan ve açık kömür işletmeciliği yapılmak istenilen maden sahasında 

madenin işletilmesi sürecinde yukarıda belirtilen önlemler alındığında toz oluşumunun çevredeki 

tarım alanlarına ve zeytin ağçlarının vejetatif ve generatif gelişimine etkisinin olmayacağı 

düşünülmektedir. Bu durum dava konusu alanın hemen güneydoğusunda mevcut işletilen maden 

alanı için hazırlandığı görülen Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ögretim Üyesi Prof Dr 

Gülen Güllü tarafından hazırlandığı görülen “YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ 

ve CİVARINDA HAVA KALİTESİ DEGERLENDİRME RAPORU”nun sonuç bölümünde 

AKREDİTE ÖLÇÜM LABORATUVARLARI OLAN MEGALAB VE EKOSFER tarafından yapılan 

toz ölçümleri sonucunda raporun sonuç bölümünde; 

Bu rapor, Yeniköy Termik santralive çevresinde bulunan linyit işletmesi ve kömür tüvenan 

üretim tesislerinin çevre izni kapsamında gerçekleştirilen hava kalitesi ölçüm sonuçlarından yola  

çıkılarak, bölgedeki endüstriyel tesislerin hava kalitesine olan etkilerinin değerlendirilmesi  amacı 

ile hazırlanmıştır. Değerlendirmelerde 2020-2022 döneminde çevre izni kapsamında tesislerde  

akredite laboratuvarlar tarafından yürütülen örnekleme ve izleme çalışmaları sonucu  

gerçekleştirilen çöken toz, PM10,S02 ve N02 konsantrasyonları ile hava kalitesi dağılım  modeli 

kullanılmıştır. 

Yapılan tüm ölçüm çalışmaları sonucu elde edilen hava kalitesi değerlerinin Sanayi 

Kaynaklı Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi Yönetmeliğinde insan sağlığıve/veya çevresel etkileri 

göz önüne alınarak belirlenmiş olan dış ortam havasında bulunmasına müsaade edilen sınır 

değerlerin altında olduğu, bu tesislerin çalışması sonucu bölge hava kalitesine olumsuz bir etki 

yaratmadığı gözlenmiştir. Hava kalitesi modelleme çalışması sonucu elde edilen sonuçlar da 

benzer şekilde bu tesislerin bölgedeki hava kalitesine etkisinin sınırlı kalacağını göstermektedir. 

şeklindedir. Rapor her nekadar daha maden çıkarılmak istenilen dava konusu alana ilişkin 

olmasada bu alanın hemen bitişiğindeki maden alanındaki kömür madeni çıkarılan alanlardaki ile 

dava konusu alanda yapılacak olan madencilik faaliyetinin aynı olması ve rüzgar jeolojik yapı, 

jeomorfoloji ve yanyana alanlar vb aynı özellikler içermesi nedeniyle dava konusu alandada 

benzer olarak yasal sınırların altında olacağı olacağı düşünülmektedir  

Dava konusu maden ocağı ruhsatlarının tümünün ve termik santralin ÇED yönetmeliği 

öncesinde yapılmış olması nedenleri ile “ÇED KAPSAMDIŞI” kararının bulunduğu görülmektedir.  
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Şekil 9. 

EKİLİ VE DİKİLİ TARIM ALANLARI 
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 Dava konusu açık maden işletmesi ve alınan önlemler de incelenerek tesisin faaliyet 

durumunda zeytinlerin vejetatif ve generatif gelişimine mani olabilecek kimyevi atık, toz ve duman 

oluşumunun meydana gelip gelmediği konularının belirlenmesi için mahkeme keşfi sırasında 

dava konusu orman poligonları ve çevresindeki zeytinlik alanlar incelenmiştir. Öncelikle 3573 

sayılı yasanın ilgili hükümleri incelendiğinde; 

 

3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması” hakkındaki kanun ve 3 

Nisan 1996 tarih ve 22600 sayılı resmi gazetenin 7. sayfasında yer alan ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nca hazırlanan “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik”in 

dava konusu ile ilgili maddeleri: 

 

Madde 20 – (Değişik: 28/2/1995 - 4086/5 md.) 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası 

hariç zeytinliklerin vegetatif 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. 

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/99 md.) Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, 

belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması 

hâlinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10’unu geçemez. 

Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının fenni gerekçeye 

dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve köy işleri Bakanlığına bağlı araştırma 

enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret 

görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına 

altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Şeklinde olup zeytinlik alanlara 3 km uzaklık içindeki alanlarda hangi durumlarda tesis 

yapılıp yapılamayacağı açık olarak belirtilmiştir.  

 

Yasada dikkate alınması geken en önemli husus  

Madde 20 – (Değişik: 28/2/1995 - 4086/5 md.) 

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 

zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz 

ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile 
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küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 

iznine bağlıdır. 

 

Zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, 

toz ve duman çıkaran 

İBARESİ DİKKATE ALINDIĞINDA ESAS OLAN SINIRLAMANIN 3 KM UZAKLIK 

İÇİNDE BULUNAN VE İŞLETME YAPISI GEREĞİ TOZ OUŞUMUNA NEDEN OLAN  

TESİSLERİN ZEYTİNLERİN VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞİMİNE MANİ OLUP 

OLMAYACAĞIDIR. YANİ 3 KM SINIRI YASADA GETİRİLMİŞSEDE ESAS OLAN BU 3 KM’LİK 

SINIR İÇİNDEKİ ZEYTİNLİK ALANLARDAKİ ZEYTİN AĞAÇLARININ VEJETATİF VE 

GENERATİF GELİŞMESİNE MANİ OLACAK DERECEDE TOZ OLUŞUM VE BİRİKİMİNİ OLUP 

OLMADIĞIDIR. Konunun bu yönü ile değerlendirilmesinin daha bilimsel ve yasaya uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

Dava konusu işletilmek istenilen açık kömür madeninin içinde yeraldığı ruhsat alanı içinde 

uzun yıllardır açık kömür madeni şeklinde kömür çıkarılarak, hemen yakındaki termik santralde 

elektrik üretiminde kullanıldığı görülmektedir. Mevcut bugüne kadar işletilen kömür sahalarının 

1970’li yıllardan bu yana ve termik santralin 1983 yılından bu yana işletilmekte olduğu ve ruhsat 

sınırı içindeki arazilerin büyük kısmında açık ocak işletmeciliği yapıldığı görülmüştür (Fotograf 15-

16). 

 

Fotograf 15, 16. 
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Mahkeme keşfi sırasında dava konusu orman poligonları ve çevresi gezilerek 

incelenmiştir. Raporumuzun daha önceki bölümündede belirtildiği üzere maden alanları ve dava 

konusu orman poligonlarının dışında kalan çevredeki arazilerin; doğu bölümünün orman alanı 

şeklinde olduğu, güney ve güneydoğusunun mevcut halihazırda işletilen maden alanları ve 

ormanlık alanlar şeklinde olduğu, batı ve kuzey yönlerindeki arazilerin ise tarımdışına 

çıkarılabilecek sınıfta olan kuru marjinal tarım arazileri ile özel ürün ve dikili tarım arazilerinden 

oluştuğu görülmektedir (Fotograf 17, 18; Şekil 10, 11). 

 

 

Fotograf 17, 18. 

 

Şekil 11 incelendiğinde uydu görüntüsü ile dava konusu orman poligonlarının 

özellikle batısında yeralan ekili ve dikili alanlar mahkeme keşfi sırasında çekilen arazinin 

genel görünümü şeklindeki fotograf üzerinde eşleştirilerek gösterilmiştir. Mevcut işletilen 

maden sahasına 350-400 metre mesafelerde başladığı görülen ve 3 km’lik sınır içindeki 

zeytin dikili alanlar incelendiğinde zeytin ağaçlarının vejetatif ve generatif gelişim 

durumunun normal olduğu ağaçların gelişimini etkileyecek bir durumun bulunmadığı 

görülmüştür. Bunun yanında zeytin ağaçlarının verim ve meyve tutma oranının seyrek-iyi 

düzey arasında olduğu görülmektedir. Verimdeki bu değişkenlik alandaki zeytin 

çeşitlerinin farklılığından ve zeytiin ağacının periyodizte durumundan olduğu 

düşünülmektedir. 
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Şekil 10. 
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Şekil 11.  
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 Davaya konu orman iznininde içinde bulunduğu alanlar ile mevcut ruhsat sahası içindeki 

alanların maden sahaları, ruhsat tarihleri ve kömür madeninin çıkarılması ve termik santralin 

çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler dava dosyasındaki belgelerden alınmıştır. 

Bu veriler incelendiğinde özetle; 

• Sicil10413’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1960 dır. 

• Sicil. 32234’ü oluşturan sahalara ilk belge düzenleme tarihi 1961 dir. 

• Sicil.10413’ü oluşturan sahalar 1979 yılında devletleştirilerek ruhsat hukuku T.K.İ. 

Kurumuna devredil miştir. 

• Sicil.32234 ü oluşturan sahaların 3213 Sayı lı Maden kanununa intibakları yapılarak 

18.03.1993 te işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 

• T.K.İ. Kurumu uhdesindeki maden ruhsatları 26.08.2013 te Özelleştirme Kararına 

istinaden YEAŞ a devredilmiştir. 

• Bahse konu ruhsatlar 23.12.2014 te Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Ye 

devredilmiştir. 

• Birleşik Ruhsat (Sicil.86541) süresi 2021 yılında verilen «Temdit» Projesinin 

onaylanması ile 10.03.2041 e kadar uzatılmıştır. 

 

 Ayrıca dava konusu proje alanın da içinde bulunduğu ruhsat alanında bölgede 

kömür aramaları 1966 yıllarında başladığı olup 1975 yıllarında rezerv sondajları açılmaya 

başlandığı görülmektedir. Günümüze kadar devam eden sondaj çalışmalarına bağlı olarak havza 

madenciliği temelinde kömür üretimine devam edilmektedir. Termik santralin ise 1984 yılında 

inşasına başlandığı ve sonrasındada üretime geçtiği dava dosyasndaki belgelerden 

anlaşılmaktadır. Birleşik Ruhsat (Sicil.86541) süresi 2021 yılında verilen «Temdit» Projesinin 

onaylanması ile 10.03.2041 e kadar uzatıldığı görülmektedir. 

1984 yılında kurulan termik santral ile 1966 yılında başladığı görülen sondaj 

faaliyetleri ile işletilmeye başlanan maden alanlarının faaliyetinin 1995 yılındaki 

“3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 

Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 4086 

sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan  

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı 

fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi 

atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez”  
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şeklindeki hükmün 1995 yılındaki zeytincilik kanununun ilgili maddelerinden 

önce termik santralin kurulduğu ve maden işletme sürecininde yine 1995 yılından 

önceki tarihlerde başladığı ve dava konusu orman poligonlarınında olduğu maden 

ruhsat alanlarınında zeytincilik kanununun 1995 yılındaki “Zeytinlik sahaları içinde 

ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif 

ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 

tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmünden önce başladığı görülmektedir. Bu 

durum sayın mahkemenin takdirindedir. 

Dava dosyasındaki belgelerde davalı yanında müdahil şirketin 

savunmasında; 

Davaya konu işletme iznine dayanak ruhsatın, Maden Dairesi Başkanlığının 

03.09.1979 tarihinden itibaren Akbelen sahasının da yer aldığı Muğla İli Milas İlçesinde 

maden kömürü arama ve işletmeye ilişkin 18.02.1960 tarihli ve AR 46/268 sayılı 

ruhsatnamesi olduğu ve bu sebeple müvekkil Şirketin davaya konu alandaki işletme 

iznine ilişkin 40 yılı aşkın süredir kazanılmış hakka sahip olduğu; 

Anılan ruhsatın 1995 tarihinden önce ve hukuka uygun bir şekilde düzenlendiği ve 

halen de yürürlükte olduğu, hal böyle olunca müvekkil Şirketin kazanılmış hakkına -

mevcudiyeti asla kabul anlamına gelmernek kaydıyla- ilgili alanda daha sonradan üçüncü 

kişilerce yapılmış olabilecek ekim dikim işleri nedeniyle halel gelemeyeceği 

Ayrıca raporda yer verilen İkizköy Mahallesi 513-548-561-565-566-575-576-577-

578-579-581-583-584-585-586-587-589-590-591-617-618 nolu parseller olmak üzere 

toplam 21 adet parsel özelleştirme sürecinden sonra taşınmaz bedelleri müvekkil Şirketçe 

ödenmek suretiyle Maliye Hazinesi adına kamulaştırılmış olup madencilik faaliyetleri 

kapsamında kullanma ve işletme hakkı müvekkil Şirkete verilmiştir. Dolayısıyla anılan 

taşınınaziarın mülkiyetinin Maliye Hazinesinde olması ve işletme hakkının müvekkil 

Şirkete verilmiş olması sebebiyle il gili taşınmazlar yönünden müvekkil Şirketin işletme 

faaliyetlerini engelleyecek, sınıriayacak hukuki ve fiziki herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 

şeklinde savunma yapıldığı görülmektedir. 
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Dava dosyasındaki belgelerde müdahil şirket tarafından ve mevcut işletilen 

maden ocakları ile dava konusu orman alanlarınında yürütülmek istenilen 

faaliyetlerin dayanağını oluşturan ruhsatların birleştirildiği ve 1987 tarihinde dava 

konusu orman poligonlarınıda içine alan 10413 sicil numaralı ruhsatın düzenlendği 

görülmektedir (Şekil A). 

Şekil A. 

Dava konusu alanın da içerisinde yer aldığı maden sahasının 1986 yılında termik 

santrallerinn kurulduğu tarihten itibaren maden sahası olarak işletildiği ve dava konusu 

alandada yapılmak istenilen madencilik faaliyetlerininde 1995 yılındaki zeytincili 
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kanunundaki getirilen 3 km uzaklık sınırından çok daha önce ruhsat izinlerinin alınmış 

olduğu görülmektedir. 

Dava konusu izne bahis orman poligonlarının doğusunda Kamulaştırılan parseller 

içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu görülmüştür. Dava konusu orman alanlarında zeytin 

ağaçlarının bulunmadığı, çevredeki zeytin plantasyonlarının tamamının ruhsat tarihinden, 

tamamına yakınının ise termik sntralin kurulmasından sonra dikildikleri görülmektedir. 

Kapama zeytinlik şeklinde olan parsellerin kuru marjinal tarım arazileri arasında dağınık 

bir konumda oldukları görülmüştür. 

Sayın mahkemenin sorduğu hususlar hakkında 3573 sayılı yasa kapsamında 

mevcut işletilen ve dava konusu orman alanın 3 km uzaklığındaki çevredeki zeytinlik 

alanlara olan etkileri incelenmiştir. Mahkeme keşfi sırasındaki çevredeki zeytinlik alanlar 

ile ilgili olarak 3 km sınırının 3573 sayılı yasanın 1995 yılındaki madde 20 ile değiştirildiği 

görülmektedir. Değiştirilen maddenin; 

“Madde 20 – (Değişik: 28/2/1995 - 4086/5 md.) 

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. 

şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

Mahkeme keşfi sırasındaki alandaki incelemelerimizden 3 km lik sınır içinde 

yaşları 10-40 arasında değişen zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişme 

durumları açısından inceleme yapılmıştır. İncelemede dava konusu orman 

alanlarının çevresindeki zeytin ağaçlarının yaşlarının 10-40 arasında değiştiği 

görülmüştür.  

Davaya konu orman poligonlarının çevresindeki zeytin ağaçlarının yaşları 

incelendiğinde tamamının 70 li yıllarda maden ruhsat alanlarından sonra dikildikleri 

özelliklede zeytinlerin yaşları dikkate alındığında mahkeme keşfi sırasında görülen 

zeytinlik alanların birkaç parsel dışında tamamına yakınının 1984 yılında termik 

santralin faaliyete geçmesi ve öncesinde bulunmadığı görülmektedir. Zeytinlik 
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alanların özellikle 1990 lı yıllardan sonra dikildikleri görülmektedir. Bu bağlamda 

dava konusu alanın çevresindeki zeytinlik alanların termik santralin inşası ve daha 

öncesinde alınan maden ruhsatlarından sonra dikildikleri görülmektedir.  

Bu durum 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 görülmektedir. Bu eski 

tarihli hava fotoğraflarından dava konusu orman alanı vasfındaki üç orman 

poligonu ve çevresindeki arazilerin tarımsal kullanım durumları ile zeytinlik 

alanların varlığı incelenmiştir (Şekil 12, 13). 

Şekil 14’deki 1964 yılına ait hava fotoğrafı incelendiğinde; davaya konu olan açık 

maden işletmeciliğinin yapılmak istenildiği ve dava dosyasındaki belgelerden 

ENDÜSTRİYEL ORMAN şeklinde oluşturulduğu belirtilen çam ağaçlarının 1964 yılında 

olmadığı, davaya konu 3 orman poligonunun cılız örtme yüzdesi düşük seyrek maki 

örtüsü ile otsu bitkilerinden oluştuğu görülmektedir. Dava konusu 3 orman poligonu 

içindeki kızılçam ağaçlarının çok küçük bir alanda bulunduğu, diğer alanlarda olmadığı 

görülmektedir (Şekil 14). Alanda özellikle 1974 yılından sonra (şekil 16) kızılçam 

ağaçlarının varlığı görülmektedir. Burada dikkat çeken önemli nokta 1964 yılında 

mahkeme keşfi sırasında 3 km sınır içindeki alanda görülen kapama zeytinlik bahçe 

şeklindeki kuru marjinal tarım arazileri arasında dağınık halde bulunan zeytin dikili 

parsellerin alanda hiçbirinin bulunmadığı görülmektedir. 

Aynı şekilde 1972 ve 1974 yıllarındada 1964 yılında olduğu gibi dava konusu 

orman poligonlarının çevresindeki 3 km sınır içindeki alanda mahkeme keşfi sırasında 

görülen kapama zeytinlik bahçe şeklindeki kuru marjinal tarım arazileri arasında dağınık 

halde bulunan zeytin dikili parsellerin alanda bulunmadığı görülmektedir (Şekil 15, 16). 

Şekil 17’deki 1992 yılı hava fotoğrafında zeytinlik alanların dava konusu orman 

poligonlarının çevresinde kapama bahçe şeklinde oluşturulmaya başlanıldığı 

görülmektedir.  

Bu bağlamda 3 km içindeki zeytin ağaçlarının maden ruhsatlarının alınmış 

olduğu ve sondaj çalışmaları ile kömür çıkarılmaya başlandığı 1960 yıllardan ve 

termik santralin 1984 tarihindeki inşasından sonra faaliyete geçmesinden sonraki 

süreçte dikildikleri görülmektedir (Şekil 14-17). 
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Şekil 12. 
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Şekil 13.  
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Şekil 14. 1964 yılı hava fotoğrafında davaya konu işleme konu orman poligonları ve çevresindeki tarımsal yapı durumu 
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Şekil 15. 1972 yılı hava fotoğrafında davaya konu işleme konu orman poligonları ve çevresindeki tarımsal yapı durumu 
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Şekil 16. 1974 yılı hava fotoğrafında davaya konu işleme konu orman poligonları ve çevresindeki tarımsal yapı durumu 
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Şekil 17. 1992 yılı hava fotoğrafında davaya konu işleme konu orman poligonları ve çevresindeki tarımsal yapı durumu 
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Kömür madeni işletmesinin dava konusu orman poligonlarınında içinde 

bulunduğu maden ruhsat alanı içinde 1970’li yıllardan bu yana bulunduğu ve kömür 

çıkarıldığı görülmektedir. Madenin işletilmesi ve termik santralin çalışmaya 

başlaması süreçleri içinde mahkeme keşfi sırasında 3 km sınır içinde yaşları 

ortalama 40-50 olduğu görülen zeytin ağaçlarının dikildiği, günümüze kadar maden 

ocağının çalışmasına paralel olarak zeytin ağaçlarının mahkeme keşfindeki gözlem 

ve incelemelerimizde sağlıklı bir şeklide vejetatif ve generatif gelişimlerini 

sürdürdükleri tespit edilmiştir.  

 

Fotograf 19. 

 

Mahkeme keşfi sırasında açık maden işletmeciliği yapılmak istenilen dava konusu alanın 

orman poligonlarının güneydoğusundaki 100-400 metre arasında değişen uzaklıklarda halen 
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maden işletmesinde maden işletme kazıları ve kamyonları taşıma işlemi yaptıkları görülmüştür 

(Fotograf 20-22).  

Mahkeme keşfi sırasında dava konusu orman poligonlarına en yakın olan zeytin 

ağaçlarının aynı zamanda mevcut işletilen alanada aynı uzaklıkta oldukları dolayısı ile mevcut 

maden alanından meydana gelebilecek toz oluşumu etkisinin dava konusu orman poligonlarda 

yapılamak istenilen açık maden işletmeciliği sonucunda oluşabilecek olası toz 

emisyonu/birikimi/oluşumu ile benzer olabileceği düşünüldüğünde mahkeme keşfi sırasında 

mevcut işletilen maden alanı ile dava konusu orman alanına 3 km sınır içindeki en yakın zeytinlik 

alanlardaki zeytin ağaçlarının vejetatif ve generatif gelişim durumları incelenmiştir. 

Dava konusu orman poligonlarının çevresindeki ve hemen yanında bitişik konumda olan 

zeytinlik alanlar mahkeme keşfi sırasında incelenmiştir. Mahkeme keşfinin 8 ağustos tarihinde 

yazın en kurak ve uzun zamadır yağışın olmadığı zamanda yapıldığı düşünüldüğünde maden 

işletmesine 3 km uzaklıkta içinde bulunan zeytin ağaçlarının yapraklarında toz birikiminin olması 

gerekmektedir. Doğal olarak toz etkisininde maden alanına en yakın alanda olması beklenir. 

Mahkeme keşfi sırasında çekilen fotofraflardada açıkça görüleceği üzere dava konusu orman 

alanına ve zeytinlik parsellere çok yakın alanlarda işletmenin ve kazı ile taşıma işleminin devam 

ettiği görülmektedir. Bu nedenle halen işletilen kömür maden alanına en yakın konumda ve 

oluşacak toz etkisinde en çok maruz kalması gereken zeytinliklerde inceleme yapılmıştır. Bu 

incelemenin yapıldığı zeytinliklerin konumu şekil 18’ de uydu görüntüleri ile mahkeme keşfinde 

çekilen fotoğrafların eşleştirilmesi ile gösterilmiştir.  

Mevcut işletme alanı ile dava konusu alan arasında kalan ve her iki alanada en yakın 

konumda olan zeytinlik alanlardaki ağaçların vejetatif (dal, yaprak, sürgün ve gövde oluşumu), ve 

generatif (Çiçeklenme, meyve oluşumu ) özellikleri incelenmiştir. Dava konusu poligonun içinde 

çok küçük bir alandaki yaşları 10-12 arasında olduğu geçmiş tarihli uydu görüntülerinden tespit 

edilen ve yaklaşık mevcut işletilen alana 850 metre uzaklıktaki zeytinlik alandaki ağaçlar 

incelenmiştir. İnceleme sonucunda ağaçların vejetatif ve generatif gelişim durumlarının oldukça 

iyi olduğu ve vejetatif ve generatif gelişime mani olacak derecede toz birikiminin yağışsız mevsim 

olan ağustos ayında bile görülmediği görülmüştür. Ağaçların meyve tutumlarınında oldukça iyi 

durumda olduğu görülmektedir. Yine mevcut işletilen maden alanının 700 metre batısında yakın 

alanda bulunan ve yaşları 10-12 arasında olduğu geçmiş tarihli uydu görüntülerinden tespit edilen 

ağaçların vejetatif ve generatif gelişim durumlarının oldukça iyi olduğu ve vejetatif ve generatif 

gelişime mani olacak derecede toz birikiminin yağışsız mevsim olan ağustos ayında bile 

bulunmadığı görülmüştür. Ağaçların sürgün gelişimleri meyve tutumlarınında oldukça iyi durumda 

olduğu görülmüştür (Şekil 18,19).  
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Şekil 18. 
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Şekil 19. 
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Fotograf 20. 
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Fotograf 21. 
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Fotograf 22. 
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Dava konusu açık maden işletmeciliğinin yapılmak istenildiği orman alanının hemen 

yanında 100-300 metre uzaklıkta doğusunda olduğu görülen mevcut işletilen maden alanlarının 

yakınında bulunan ve mahkeme keşfi sırasında yaşları 10-40 arasında olduğu görülen (ağaç 

yaşları eski tarihli uydu görüntülerin ile keşif sırasındaki gözlemler ile belirlenmiştir)  zeytin 

ağaçlarının mevcut maden ocaklarının en az 40 yıldır çalıştığı düşünüldüğünde günümüze kadar 

mevcut maden alanına en yakın zeytin ağaçlarının bile sağlıklı şekilde en yaşlılarının bile vejetatif 

ve generatif gelişimlerinin engellenmeden günümüze kadar sağlıklı bir şekilde gelmesinden dava 

konusu mevcut maden işletme alanlarının 3 km çapındaki alanda bulunan zeytinlik alanların 

vejetatif ve generatif gelişimlerine zararlı bir etkisinin olmadığı kanaatine varılmıştır. Mahkeme 

keşfi sırasında dava konusu orman alanının hemen yakınında bulunan mevcut maden alanına en 

yakın olan farklı yaşlardaki zeytin ağaçlarının oldukça sağlıklı ve verimli oldukları görülmüştür.  

Bu bağlamda açık maden işletemciliği süresince toz oluşumunun meydana gelmesi 

kaçınılmaz olduğu, ancak ocağın işletilmesi sürecinde alınacak sulama, ağaç perde örtüsü 

şeklinde doğal eşiklerin bırakılması, kömür madeninin santrale taşınacağı yolun mevcut 

işletilmesi sona ermiş alanların içinden geçmesi ve bu yolların yakın çevresinde tarımsal üretim 

alanlarının bulunmaması, mevcut işletilmiş alanın bir vadi şeklinde çukur yapıda olması ile toz 

oluşumun çevredeki yükseklik farkından dolayı doğal eşik özelliği göstermesi ile çevreye 

yayılımının azalacağı ve tahaüt edilen alınacak önlemlere harfiyen uyulması ve sorumlu 

kurumcada maden işletmesinin devamlı denetlenmesi ile toz oluşumunun yasal sınırlar içinde 

kalabileceği, bunun sonucunda çıkan toz etkisinin 3573 sayılı yasa kapsamında zeytinlik alanların 

gelişimine etki edecek düzeyde olmayacağı, bu durumun raporumuzun önceki bölümünde 

mahkeme keşfindeki en yakın konumdaki zeytin ağaçlarının vejetatif ve generatif gelişimlerinin 

sorunsuz olması nedenleri ile her nekadar toz oluşumu meydana gelsede önemli olan 

hususun toz oluşumunun zeytinlerin vejetatif ve generatif gelişimleri mani olacak düzeyde 

olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda kamu yararıda dikkate alındığında maden açık 

işletme (orman) izni verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin 

uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 
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4. SONUÇ 

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle TARIM 

VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karsı açılan davada farklı bilim 

dallarındaki uzmanlardan oluşan Bilirkişi Heyet Raporumuz sayın mahkemenin tarafımızdan 

incelenmesi istediği hususlar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre; 

 

1-Dava konusu orman alanının bilimsel ve hukuki esaslara göre hangi orman türünde 

oldugu, özellikle 6831 sayılı Orman Kanununun 16. maddesinde belirtilen “Devlet ormanları 

sınırları içindeki tohum mescereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi 

dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulundugu 

alanlar”dan olup olmadıgı, 

 Dava konusu poligonların genel vejetasyon yapısı incelendiğinde dava konusu orman 

iznine konu olan üç poligon (kapalı alan) şeklindeki alanın yaklaşık tamamına yakınının 

orman arazisi vasfında olduğu, 

 Dava konusu alanının tamamına yakın bir bölümünü %90-95 arasında örtme yüzdesi 

içeren Kızılçam (Pinus brutia) orman yapısının oluşturduğu, 

 Akbelen ormanının mevcut durumda Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 

endüstriyel odun üretimi amaçlı olarak işletildiği ve dava dosyasındaki belgelerden alanın 

endüstriyel orman alanı olduğunun ifade edildiği ve kızılçam ağaçlarından kurulu, üretim 

amaçlı bakım ve gençleştirmeye konu edilmiş alanlar olduğuna dair Orman Genel 

Müdürlüğünün resmi yazılarının bulunduğu, 

 Orman Genel Müdürlüğünün yazılarında, Kızılçam ormanlarının endüstriyel amaçlı 

kullanımlarından 40-60 yıl süreli periyottarla işletildikleri, alandaki kızılçam 

popülasyonunun bazı bölgelerde çok sık konumda olduğu seyreltme/kesim işlemlerininde 

yapılması gerektiği, 

 Dava konusu alan içinde ve yakın çevresinde 6831 sayılı Orman Kanununun 16. 

maddesinde belirtilen “Devlet ormanları sınırları içindeki tohum mescereleri, gen koruma 

alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken 

nadir ekosistemlerin bulunduğu alanların dava konusu orman alanları içinde bulunmadığı,  

 Dava konusu orman alanı ve yakın çevresinin yasal/resmi olarak herhangi bir koruma 

statüsüne sahip olmadığı, 
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 Dava konusu orman işletme iznine konu olan orman poligonlarının floristik açıdan, 

hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği açısından, çevresindeki diğer ormanlık alanlar ile 

arasında herhangi bir ayrıcalığı ve/veya farklılığının olmadığı ve bu alanların ulusal 

ve/veya uluslararası ölçekte yasal olarak korunan alanlar olmadığı, 

 Dava dosyasında verilen farklı dönemlerde yapılmış olan detaylı floristik çalışmalar 

sonucunda hazırlandığı görülen raporlarda (Prof Dr Hayri DUMAN tarafından hazırlanan), 

dava konusu alanda; toplam 12 endemik ve 1 de endemik olmadığı halde nadir yayılımlı 

tür tespit edilmiştir. Proje alanından tespit edilen endemik türlerden Verbascum lydium 

var. lydium türü nispeten dar yayılışlı, diğer endemik türler ise geniş yayılışlı oldukları, 

 Proje alanından tespit edilen endemik türlerin; Ranunculus reuterianus, Ferulago humilis, 

Peucedanum chryseum, Galium brevifolium subsp. brevifolium, Campanula lyrata subsp. 

lyrata, Phlomis lycia, Stachys cretica subsp. smyrnaea, Symphytum anatolicum, 

Verbascum lydium var. lydium, Verbascum splendidum, Ornithogalum nivale, Origanum 

sipyleum olduğu, ayrıca endemik olmadığı halde yumruları yurt dışına ihraç edildiği için 

nesli tehdit altında olan Cyclamen hederifolium türü de proje alanında yayılış 

göstermektedir. Bu türlerden Cyclamen hederifolium türünün IUCN Tehlike Kategorisi 

“Zarar Görebilir, VU”, Verbascum lydium var. lydium türünün “Tehdit Altına Girebilir, NT” 

ve Ranunculus reuterianus, Ferulago humilis, Peucedanum chryseum, Galium brevifolium 

subsp. brevifolium, Campanula lyrata subsp. lyrata, Phlomis lycia, Symphytum 

anatolicum, Stachys cretica subsp. smyrnaea, Verbascum splendidum, Ornithogalum 

nivale, Origanum sipyleum türlerinin ise “En Az Endişe Verici, LC sınıfında olduğu,  

 Dava dosyasında verilen farklı dönemlerde yapılmış olan detaylı floristik çalışmalar 

sonucunda hazırlandığı görülen raporlarda (Prof Dr Hayri DUMAN tarafından hazırlanan), 

dava konusu alanın genel vejetasyon yapısı ve floristik yapısı ile floristik açıdan çok ilginç 

bir alan olmadığı. IUCN Tehlike kategorisi “LC” olan türler Türkiye genelinde, “VU” ve “NT” 

olan türlerinde ülkemizde güneybatı Anadolu’da bir hayli yaygın olan türler olduğu, 

 Dava konusu orman alanlarının milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, ekolojik 

fonksiyonlu orman veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan 

olmadığı ve özel nitelikli alanlara komşuluğunun bulunmadığı,  

 Dava dosyasındaki belgelerden alanın endüstriyel orman alanı olduğu ve kızılçam 

ağaçlarından kurulu, üretim amaçlı bakım ve gençleştirmeye konu edilmiş alanlar 

olduğuna dair Orman Genel Müdürlüğünün yazılarının bulunduğu  

 Kızılçam ormanlarının endüstriyel amaçlı kullanımlarında 40-60 yıl süreli periyottarla 

işletildikleri, 
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2-Bakılan davada, davalı idareler ve (davalı yanında) müdahillerce uyusmazlık konusu 

orman iznine esas orman alanının, (termik) enerji santralinin isletilmesi için zorunlu 

kömür/maden rezervi kaynaklarını içerdiği yönündeki iddiaları degerlendirilerek, bu 

dogrultuda dava konusu alandaki kömürün/madenin (dava konusu orman izni 

çerçevesinde) çıkarılmasının ilgili enerji santralindeki elektrik üretimi için zorunlu olup 

olmadıgı, bu santraldeki üretim için baska yerlerden kömür/maden tedarik edilmesinin 

mümkün olup olmadıgı, varsa bu yöndeki alternatiflerin ekonomik yönden ilave maliyet 

getirip getirmeyecegi veya (yaklasık olarak) ne kadar maliyet getirebilecegi, netice olarak 

orman iznine konu alandan anılan enerji santrali için kömür/maden çıkarılması veya 

çıkarılmaması ihtimâllerinin gerek bölge gerekse de ülke çapındaki elektrik 

arzına/üretimine yönelik etkilerinin ne oldugu, 

 Dava konusu orman alanlarınında içinde bulunduğu maden ruhsatlarının 1960 yıllarda 

alındığı ve 2041 yılına kadar uzatıldığı ve mevcut kurulu güçleri ve alt yapı yatırımları ile 

1984 yılından bu yana aralıksız faaliyetini sürdürdüğü görülen Yeniköy ve Kemerköy 

santrallerinin çalışma gereklilikleri nedeni ile bu santrallerin linyit ihtiyacı olacağı ve bu 

ihtiyacın dava konusu sahanında içinde olduğu linyit havzasından sağlanması zorunluluğu 

olduğu, 

 Dava konusu orman alanlarının ruhsatlı maden alanları olduğu ve resmi tüm izinlerin 

alındığı, termik enerji santralinin işletilmesi için zorunlu kömür/maden rezervi kaynaklarını 

içerdiği, bu doğrultuda dava konusu alandaki kömürün/madenin (dava konusu orman izni 

çerçevesinde) çıkarılmasının ilgili enerji santralindeki elektrik üretimi için zorunlu olduğu, 

santraldeki üretim için başka yerlerden devamlı ve ekonomik olarak kömür tedarik 

edilmesinin mümkün olmadığı, başka yerden getirilecek kömür ile üretimin ekonomik 

yönden ilave maliyet getireceği ve tedarik devamlılığının günümüzde çok mümkün 

olmadığı, 

 Dava dosyasındaki raporlar ve analiz sonuçlarından Akbelen sahasında bulunan linyitin 

alt ısı değeri ortalama 2120Kcal/kg olup konutlarda ısınma amaçlı kullanılmasının ısıl 

kalori açısından uygun uygun/yeterli olmadığı ve sadece havzada bulunan termik 

santrallerde elektrik üretiminde kullanılmasına uygun olduğu ve termik santrallerin bu 

linyitin alt ısı değeri ve diğer özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı,  

 Dava konusu alan içinde linyit kömürü havza içinde jeolojik yapıya bağlı olarak kömür 

kalınlıklarının 20-30 m arasında olduğu, Kömür damarının yüzeyden olan derinliği üretim 

yöntemi olarak açık işletme yöntemini mümkün kıldığı, havza genelinde bakıldığında 

Akbelen kömür sahasının mevcut halen işletilen maden ocaklarının devamı olduğu, 
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 Dava konusu proje alanın da içinde bulunduğu bölgede kömür aramalarının 1966 

yıllarında başlamış olup 1975 yıllarında rezerv sondajları açılmaya başlandığı ve 

günümüze kadar devam eden havza madenciliği şeklinde kömür üretimine devam edildiği, 

davaya konu Akbelen orman sahasının altında yaklaşık 18 milyon ton kömür rezervi 

bulunduğu, ruhsat sahası içindeki mevcut işletilen alanlarda kömür rezervinin sonuna 

gelinmiş olduğu, bu nedenlede elektrik üretimi ve kamu yararı açısından büyük fayda 

içerdiği, 

 Yukarıdaki özellikler doğrultusunda açık işletme yöntemine alternatif olarak tasarlanan 

yeraltı işletme yönteminde ayak arkası göçertmeli kazının çok zor olacağı, yüksek 

kükürtten kaynaklı çok sık ve kolay ayak yangınlarıyla karşılaşılacağı, kömür horizonunun 

eğim, doğrultu ve yapısının ondülasyonlu – fay ve süreksizliklerle kesilmiş olmasından 

dolayı yüksek rezerv kaybının (%40) olacağı, dolayısıyla mekanize kazıya uygun 

olmayacağı ve santralleri besleyebilecek miktar ve kalitede kömür üretiminin mümkün 

olmayacağı vb. gerekçelerle yeraltı işletme yönteminin uygulanabilir olmadığı, dolayısıyla 

proje sahasında kömür üretiminin açık ocak işletme yöntemi ile yapılması gerektiği, 

 Termik santrallerin ürettikleri elektrik enerjisi özellikle sanayi için büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi 

çerçevesinde “enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin 

azaltılmasının her geçen gün önem kazandığı, bu nedenle günümüzde tüm dünyada 

gözlenen enerji dar boğazlarını aşmada ve enerji üretiminin devamlılığının ve 

sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığı, bu nedenle yerli kömür gibi kaynakların 

kullanımının günümüzde büyük öneme sahip olduğu, 

 Yerli kömür kaynaklarının yerinde enerjiye çevrilmesi ile dışarıdan gelen ithal kömüre 

bağımlılığın azaltacağı, dışarıdan kömür getirilmesi ile taşıma maliyeti ve taşımanın 

getireceği ulaşım nakliye, taşıt yoğunluğu vb birçok ilave çevresel ve ekonomik olumsuz 

etkileri olacağı, bu nedenle maden işletmeciliğinin ülke ekonomisine kazanımları 

açısından kamu yararı içerdiği,  

 Ülkemizde enerji üretiminde önemli bir paya sahip olduğu görülen hidroelektrik 

santrallerinin özellikle global ısınmaya bağlı olarak yıllık yağışın az olduğu dönemlerde 

toplanan su miktarına göre üretim kapasitelerinin düştüğü ve üretimin bu iklimsel faktörlere 

bağlı olduğu değişiklik gösterdiği, diğer rüzgar, jeotermal, güneş vb enerji kaynaklarının 

toplam üretim içindeki paylarının az olması nedenleri ile termik santrallerin orta vadede 

ülkenin enerji arzı davamlılığı açısından öneminin büyük olduğu, 



 

T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesi E:2021/563 
 

R. ÖZMERDİVENLİ        M.BOLCA            F.ŞEN           S.EKER       A.METİN      S.YILDIRIM         N.SERTEL          175/ 184 

 Günümüzdeki tüm dünyadaki enerji darboğazından kurtulmak ve enerji üretiminde dışa 

bağımlılık ile bundan kaynaklanabilecek enerji üretimindeki kayıpların tolere edilmesi ve 

arz-talep dengesinin düzenli olarak sağlanmasının zorunlu olduğu, bununda termik 

santraller ile sağlandığı, orta vade de enerji kaynağı olarak özellikle yerli linyit kullanımına 

dayalı termik santrallerin kullanımının büyük önem taşıdığı,  

 Bu nedenle yerli milli enerji hammadde kaynaklarının yerinde ve tekniğine uygun kullanımı 

enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından hem ekonomik hemde stratejik olarak 

büyük önem taşıdığı, 

 Yerli linyite dayalı çalışan termik santrallerin hammaddenin devamlı ve anında temini, 

maliyet, taşıma, ulaşım, etkinin bir alanda toplanması gibi nedenlerle linyit havzalarının 

bulunduğu alanlara yakın alanlarda inşa edilme zorunluluğu bulunduğu, 

 Dava konusu alanın içinde bulunduğu alanda, havza işletmeciliği şeklinde tekniğine uygun 

bir şekilde 1980’li yıllarda bu yana açık maden işletmeciliği şeklinde kömür üretimi 

yapıldığı, dava dosyasında verilen maden ruhsatları, kurum görüşleri, raporlar ve yasal 

izinlerin bulunduğu, faaliyetin yürütülmesinde belirtilen yasal ve teknik şartların tamamıyla 

yerine getirilmesi ve maden işletmeciliği sürecinde maden çıkarımı sonlanan sahaların 

tekrar doğaya kazandırılması (biyorestorasyon/rehabilatasyon) işlemlerinin mevcut 

işletmedeki maden sahalarında uygulanmaya başlanıldığı,  

 Santrallerin halihazırdaki elektrik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının 

güncel olara yaklaşık % 2.2 ‘sini ürettiği ve yüksek kamu yararı içerdiği, 

 

3-Orman iznine konu alanın izin konusu faaliyet sona erdikten sonra mevzuata 

(Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeligi vb.) ve bilimsel esaslara 

göre rehabilitasyonunun mümkün olup olmadıgı, bu anlamda orman iznine dayanak 

rehabilitasyon projesinin yeterli olup olmadıgı, 

 Madencilik çalışmalarının bitiminde alanın terk edilmesinden sonra, maden alanının tekrar 

doğal yaşama kazandırılmasının en önemli ve zorunlu husus olduğu, bununla ilgili olarak 

dava dosyasında teknik verilerin bulunduğu, REHABİLİTASYON PROJESİNİN 

hazırlanmış olduğu,  

 Madencilik çalışmalarında madenin çıkarılması kadar maden işletmesinin doğaya 

kazandırılmasının önemli olduğu, dava dosyasındaki rehabilitasyon projesinde maden 

işletme sürecinin bitiminde sahanın işletme başlangıcında üst ve alt toprağının 

depolanacağı, daha sonraki süreçte maden sahasının sonlanması ile birlikte alana uygun 
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ağaç türü olan Fıstıkçamı, Kızılçam, Yalancı Akasya, Servi vb. türlerle ağaçlandırılarak 

orman kurulacağı şeklinde detaylı hazırlandığı, 

 Mahkeme keşfi sırasında mevcut çalışılan ocak alanlarının üretiminin sonlandığı alanlarda 

tekrar alanın doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne dair 

ağaçlandırma çalışmalarının dava dosyasında verildiği, 

 Akbelen ormanının mevcut durumda Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 

endüstriyel odun üretimi amaçlı orman alanı olduğunun belirtildiği ve kızılçam 

ağaçlarından kurulu, üretim amaçlı bakım ve gençleştirmeye konu edilmiş alanlar 

olduğuna dair Orman Genel Müdürlüğünün yazılarının bulunduğu, 

 Madencilik faaliyetieri sırasında maden sahasında var olan endüstriyel orman alanı 

şeklindeki ormanın ekosistem yapısının tahrip olması veya bozulmasının mutlak olacağı 

ANCAK maden işletme faaliyetinin bitiminden sonra açık maden alanlarının dava 

dosyasında verilen rehabilitasyon projelerine uyulması şartı ile tekrar eski haline 

dönüştürülmesinin mümkün olabileceği, 

 Dava dosyasının incelenmesinden davalı şirketin daha önce çalıştığı ve işletme 

faaliyetinin bittiği alanları rehabilitasyon projeleri ile zeytinlik alanlar ve çam fıstığı alanları 

şeklinde ekolojik yapıya kazandırdığı, bu bağlamda alanın açık kömür işletmesi olarak 

değerlendirilmesi ile ve sonrasındada alanın tekrar rehabilitasyon projeleri ile doğal 

ekosistem yapısına kazandırılabiliyor olması açısından kamu yararı olduğu, 

 Dava konusu alanda işletilmeye devam eden ve yeni işletilecek maden alanlarında doğal 

vejetasyonun tahribi sonucunda habitat kaybı olmuş ve olacağı, habitatların çevredeki 

komşu orman alanlarında büyük alanlar şeklinde bulunması, ancak mevcut habitat 

kayıplarının rehabilitasyon çalışmaları ile, kömür çıkarma faaliyetlerinin tamamlandığı 

alanlar ile pasa alanlarında dava dosyasında belirtilen rehabilitasyon/biyorestorasyon 

çalışmaları yapıldığı taktirde faaliyet sonucu kaybolan habitat ve popülasyon kaybının geri 

kazanabilineceği ve çevredeki diğer orman ekosistemleri ile tekrak ekolojik bütünlük 

şekline gelebilecek olduğu, 

 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 

kamu yararına olduğundan uygun olduğu, 
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4-Dava konusu izne esas projenin/faaliyetin ormanın fiziki yapısına, orman 

ekosistemine, çevreye/topraga, tarım alanlarına somut ve gerçek anlamda olumsuz etkileri 

olup olmadıgı, olumsuz etkileri varsa bu etkilerin boyutları/kapsamı ile orman iznine konu 

yatırımın/faaliyetin (enerji arzı/talebi/ihtiyacı, istihdam vb unsurlar yönünden) ekonomik 

degeri mukayese edilerek, alanın mevcut hâliyle muhafazasında mı, yoksa dava konusu 

orman izninin verilmesinde mi daha üstün kamu yararı bulundugu, 

 Mahkeme keşfi ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; dava 

konusu Muğla İli, Milas ilçesi, Akbelen Mevkiinde yapılacak olan yer üstü kömür 

işletmeciliği; madenlerin sadece cevherin bulunduğu yerlerden çıkarılabilir olması, 

sahanın konumu, özel jeolojik ve fiziksel faktörlerin kombinasyonu, ağaç kesimi yapılacak 

bölgede ağaçların gençleştirilme ihtiyaçları, hakim çam türünün kızıl çam olması ve (25 

metreye kadar uzayabilen Kızılçam) Doğu Akdeniz bölgesine özgü bir çam çeşidi olması, 

 Dava konusu orman alanlarının endüstriyel plantasyon alanı olması nedeniyle ekonomik 

kesim çağına geldiğinde kesilecek olması ve ağaç endüstrisine kazandırılarak ekonomik 

getirisinin olacağı,  

 Dava konusu alanın orman yapısının oluşturan kızılçamın kuraklığa dayanıklı olduğu ve 

farklı toprak koşullarında da yetişebileceği ile ülkemizin en çok görülen çam çeşitlerinden 

biri olması, dava konusu orman alanlarının içinde bulunan bir zeytinlik alan ve çevredeki 

zeytinlik alanların termik santralin kurulması sonrası oluşturulması ve ekonomik getirileri 

ile kamu yararı birlikte göz önünde tutularak belirlenmesi faktörleri birlikte 

değerlendirildiğinde taahhütler yerine getirildiği ve sıkı takip altında tutulduğu taktirde 

maden çıkarma işlemi biten alanlarda rehabilitasyon projelerinin uygulanması ve 

denetlenmesi şartı ile, flora açısından oluşacak habitat zararının tekrar 

rehabilitasyon/biorestorasyon projeleri ile geri kazanılabilecek olması nedenleri ile alanın 

mevcut haliyle muhafazasından, dava konusu orman izninin verilmesinin kamu yararı ve 

ekonomik olarak daha yararlı olacağı, 

 2020 yılı kurulu gücünün birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı (MW) (TEİAŞ verileri) 

incelendiğinde rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji santrallerinin günümüz sürekli ve 

kesintisiz enerji taleplerine cevap verebilecek kadar yeterli üretim seviyelerine henüz 

ulaşmadığı, bu durum hızla artan sanayi üretimi ve konut kullanımları sonucundaki enerji 

ihtiyaçlarının sürüdürülebilir bir şekilde arzı için orta vadede termik santrallere olan 

gereksinimide ortaya çıkardığı, Ancak bunu yaparken, öz kaynağımız olan 

kömürlerimizin gelişmiş teknolojiler kullanılarak çevre kriterleri de dikkate alınarak 

işletilmesi/çıkarılması/devreye sokulmasının insan sağlığı ve çevre açısından 
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gerekli önlemlerin alınarak madencilik faaliyetinin yapılmasının önemli olduğu ve 

ilgili bakanlıkça üretimin her aşamasının devamlı olarak denetlenmesi gerektiği, 

 Yerli ve milli enerji hammadde kaynaklarının yerinde ve tekniğine uygun kullanımı enerji 

arz güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından hem ekonomik hemde stratejik olarak termik 

santrallerin büyük önem taşıdığı, 

 Günümüzdeki enerji dar boğazı ve enerji ihtiyacının karşılanması konusundaki öncelikler 

göz önünde bulundurulduğunda dava konusu sahadaki kömürün elektrik enerjisi üretimi 

için kullanılmasının dahada büyük önem kazandığı, 

 Yerli linyite dayalı çalışan termik santraller maliyet, taşıma, ulaşım, etkinin bir alanda 

toplanması gibi nedenlerle linyit havzalarının bulunduğu alanlara yakın alanlarda inşa 

edilme zorunluluğu bulunduğu,  

 İçme ve sulama suyu temin edilen akiferin dava konusu alanda maden çıkarılması 

faaliyetin yapılacağı alanla ilgisinin bulunmadığı, madencilik faaliyetinin yapılacağı 

ormanlık alandaki birimlerin akifer niteliği taşımadığı, 

 Akbelen orman alanının yer aldığı bölgenin bugüne kadar işletilen maden sahası ile aynı 

olan ve kömür damarları içeren killi kireçtaşı biriminden oluştuğu ve bu orta sert kaya 

biriminin, oluşum malzemesi itibarı ile killerden yapılı olup, bünyesinde bir miktar su 

tutmasına rağmen akifer (su veren) özellik göstermediği,  

 Mevcut maden alanı ve Akbelen ormanı kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan Triyas, Jura-

Kretase yaşlı mermerler, bünyelerinde ve içerdikleri kırık/çatlak zonlarında bol miktarda 

yer altı suyu içerdikleri ve gerek doğal kaynaklar, gerekse sondajlar vasıtası ile su veren 

kayaç özelliğinde oldukları, 

 Uyuşmazlık konusu orman iznine esas orman alanının termik enerji santralinin işletilmesi 

için zorunlu kömür/maden rezervi kaynaklarını içerdiği, bu doğrultuda dava konusu 

alandaki kömürün/madenin (dava konusu orman izni çerçevesinde) çıkarılmasının ilgili 

enerji santralindeki elektrik üretimi için zorunlu olduğu, bu santraldeki üretim için başka 

yerlerden kömür/maden tedarik edilmesinin mümkün olmadığı, başka yerden getirilecek 

kömür ile üretimin ekonomik yönden ilave maliyet getireceği,  netice olarak orman iznine 

konu alandan anılan enerji santrali için kömür/maden çıkarılmasının gerek bölge gerekse 

de ülke çapındaki elektrik arzına/üretimine yönelik gerekli olduğu, yüksek kamu yararı 

içerdiği  

 Dava dosyasındaki rehabilitasyon projesi ve madenin işletilmesi ile ilgili belgeler 

incelendiğinde maden açık ocağının açılması sürecinde toprağın üst katmanındaki 

organik maddece zengin toprak A horizonunun maden işletilmeye başlanmadan önce 20 
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cm ye kadar olan bölümünün sıyrılacağı ve bu toprak tabakasının altında kalan 20-80 cm. 

arasında değişen toprak tabakasınında sonradan rehabilitasyon çalışmalarında 

kullanılmak üzere depolanacağı, 

 Maden işletmesinde kullanılması planlanan orman örtüsü altındaki üstteki toprak 

katmanının (A horizonu) sıyırılarak depolanması ve ve bu tabakanın altındaki ana 

materyal olan tabakanında ayrı bir alanda depolanacağının belirtilmesi ile maden 

işletmesinin sona armesi ile maden alınan alanlara tekrar C horizonu şeklindeki 

malzemenin dolgu yapılacağı ve en üst katmanada ayrı bir alana depolanacağı belirtilen 

organik maddece zengin sıyırılan üst toprak katmanının taşınması sonucunda maden 

alanındaki mevcut toprak kaynaklarının tekrar biyorestorasyon çalışmalarında 

(ağaçlandırma) kullanılacak olması toprak kaynaklarının tekrar yerinde kullanımının 

gerçekleştirileceği, 

 Kurulu güçleri nedeni ile Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin çalışma gereklilikleri nedeni 

ile bu santrallerin linyit ihtiyacı olacağı ve bu ihtiyacın dava konusu sahanında içinde 

olduğu linyit havzasından sağlanması zorunluluğu olduğu, 

 Özellikle günümüzdeki enerji dar boğazı ve enerji ihtiyacının karşılanması konusundaki 

öncelikler göz önünde bulundurulduğunda dava konusu sahadaki kömürün elektrik enerjisi 

üretimi için kullanılmasının öncelikli olduğu, 

 Kömür üretiminin devam edeceği ve sahanın rehabilite edilip orman idaresine teslimi 

arasında geçecek olan yaklaşık 19 yıllık sürede ağaçların yıllık servet artımın 

olmayacağından idarenin (buna paralel olarak ülke ekonomisinin) orman emvali zararının 

olduğu, 

 Planlanan faaliyet sırasında toprak ve üzerindeki bitki örtüsünün kaldırılacağından, linyit 

kömürü üretimi yapılmak için açık ocak izni istenen yerde bulunan doğal olarak yetişmiş, 

tam kapalılıkta orman üst tabasını oluşturan 18104 Adet Yaklaşık 8 167.79 m3 orman 

emvali verecek olan kızılçam ağacı ile ağaççık formunda pırnal meşesi, palamut meşesi, 

mersin, karaçalı, yabani erik ve yabani zeytin gibi ağaççıkların oluşturduğu maki ve funda 

bitki örtüsünün kesilip kaldırılacağından kesilecek ağaçların Orman idaresince 

değerlendirileceğinden ağaç zararının olmayacağı, 

 Dava dosyasında bulunan Rehabilitasyon projesinde yapılan iş ve zaman çizelgesinin 

süresinin geçmiş olması, R.86541 ruhsat nolu sahada üretim faaliyetlerinin devam ediyor 

ve edecek olması nedeniyle, rehabilitasyon projesinin R.86541 ruhsat nolu sahanın 

tamamını ve ruhsat süresinin bitim zamanına göre yeniden denetlenebilir iş ve zaman 

çizelgesinin hazırlanması koşulu ile kamu yararının olacağı, 
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5-3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerinin Asılattırılması Hakkında Kanunun 20. 

maddesi çerçevesinde dava konusu orman alanında yürütülecek madencilik faaliyetinin bu 

alanın çevresinde-yakınında (3 km. mesafe içinde) bulunan zeytinliklerin vegatatif ve 

generatif gelismesine mani olacak sekilde kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarıp 

çıkarmayacagı,  

 Kanunen muafiyeti bulunan projeler için kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi 

planlanması hallerinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler” veya 

“Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler” kapsamına 

değerlendirildiği,  

 Maden işletilmesi sürecinde toz oluşumunun meydana geleceği, 

 Ruhsat alanlarının birleştirilmesi sonrasında 86541 (ER. 3381562) ruhsat numaralı saha 

içerisinde kalan 19832,17 ha. alan için 22.05.2019 tarih, 33542905-611.02-E.27380 sayılı 

ve ÇED “Muafiyet Geçerlilik” değerlendirilmesi 29.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren 31907 

sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında uygun olduğu, 

 Dava dosyasında sunulan mevcut tesis ve tesis etki alanı içinde akredite laboratuvarlarca 

yapıldığı görülen ölçüm sonuçları incelendiğinde mevcut faaliyete yönelik alınan ölçüm 

sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen yasal 

sınır değerleri aşmadığı, 

 ÇED Yönetmeliği’ne göre davaya konu açık ocak kömür madencilik faaliyeti, Yönetmelik 

hükümlerinden muaf durumda olduğu, 

 Dava konusu açık maden işletmeciliğinin yapılmak istenilen orman alanlarının hemen 

yanında ve 100-300 metre uzaklıkta doğusunda mevcut işletilen maden alanlarının 

yakınında bulunan ve mahkeme keşfi sırasında yaşları 10-40 arasında olduğu görülen 

zeytin ağaçlarının mevcut maden ocaklarının en az 40 yıldır çalıştığı düşünüldüğünde 

günümüze kadar mevcut maden alanına en yakın zeytin ağaçlarının bile sağlıklı şekilde 

en yaşlılarının bile vejetatif ve generatif gelişimlerinin engellenmeden günümüze kadar 

sağlıklı bir şekilde geldikleri ve mevcut maden işletme alanlarının işletilmesi esnasında toz 

oluşumunun meydana geldiği ancak 3 km çapındaki alanda bulunan zeytinlik alanların 

vejetatif ve generatif gelişimlerine keşif anında yapılan incelemelerde mani olacak 

düzeyde zararlı bir etkisinin olmadığının görüldüğü, 

 Açık maden işletmeciliği süresince toz oluşumunun meydana gelmesinin kaçınılmaz 

olduğu, ancak ocağın işletilmesi sürecinde alınacak sulama, ağaç perde örtüsü şeklinde 



 

T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesi E:2021/563 
 

R. ÖZMERDİVENLİ        M.BOLCA            F.ŞEN           S.EKER       A.METİN      S.YILDIRIM         N.SERTEL          181/ 184 

doğal eşiklerin bırakılması, kömür madeninin santrale taşınacağı yolun mevcut işletilmesi 

sona ermiş alanların içinden geçmesi ve bu yolların yakın çevresinde tarımsal üretim 

alanlarının bulunmaması, mevcut işletilmiş alanın bir vadi şeklinde çukur yapıda olması 

ile toz oluşumun çevredeki yükseklik farkından dolayı çevreye yayılımının azalacağı ve 

tahaüt edilen alınacak önlemlere harfiyen uyulması ve sorumlu kurumcada maden 

işletmesinin devamlı denetlenmesi ile toz oluşumunun yasal sınırlar içinde kalabileceği, 

bunun sonucunda çıkan toz etkisinin 3573 sayılı yasa kapsamında zeytinlik alanların 

gelişimine etki edecek düzeyde olmayacağı, mahkeme keşfindeki en yakın konumdaki 

zeytin ağaçlarının vejetatif ve generatif gelişimlerinin sorunsuz olması nedenleri ile her 

nekadar toz oluşumu meydana gelsede önemli olan hususun toz oluşumunun mevcut 

işletilen ve dava konusu orman alanlarına 3 km sınır içinde olan zeytinlerin vejetatif ve 

generatif gelişimleri mani olacak düzeyde olmadığı/olmayacağı, 

 Dava konusu orman alanları içinde tarım alanlarının bulunmadığı, ancak tüm çevresinin 

marjinal kuru tarım ve dikili tarım arazisi şeklinde olması nedeni ile çevredeki tarım 

arazilerine tarımsal açıdan olası zararın madeni işletilmesi sürecinde kazı, patlatma, 

çıkarılan madenin taşıması vb süreçlerde oluşan toz etkisi ile sınırlı olacağı, ancak bu toz 

oluşumunun orman alanı şeklindeki maden alanı sınırlarında toz oluşumununun çevreye 

dağılımınını sınırlayan doğal eşik özelliğinde dar mesafeli çam ağaçları koridorları 

şeklindeki ağaçlarının bulunduğu şeritler bırakılma sureti ile veya sulama vb diğer teknikler 

kullanılarak yasal sınırlarda kalabileceği, 

 Dava dosyasında sunulan ve dava konusu izne esas olan maden alanlarına kadar geldiği 

görülen mevcut işletilen maden alanlarına ilişkin toz modelleme çalışmalarında toz 

emisyon değerlerinin dava dosyasındaki akredite laboratuvarlarda yapılmış olan analiz 

sonuçlarına göre noktasal ve alansal toz değerlerinin yasal değerlerin altında olduğu, 

mevcut alana ilişkin olarak yapılan ölçümlerin her nekadar daha maden çıkarılmak 

istenilen dava konusu alana ilişkin olmasada bu alanın hemen bitişiğindeki kömür madeni 

çıkarılan alanlardaki ile dava konusu alanda yapılacak olan madencilik faaliyetinin aynı 

alanda ve benzer olması ve rüzgar jeolojik yapı, jeomorfoloji ile yanyana alanlar vb aynı 

özellikler içermesi nedeniyle dava konusu alandada benzer olarak yasal sınırların altında 

olabileceği,  

 Dava konusu maden ocağı ruhsatlarının tümünün ve termik santralin ÇED yönetmeliği 

öncesinde yapılmış olması nedenleri ile “ÇED KAPSAMDIŞI” kararının bulunduğu, 
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 Gerçekleştirilmesi planlanan açık ocak madencilik faaliyeti toz emisyonu oluşturan bir 

işlem olup 29.07.2022 tarih ve RG.31907 sayılı ÇED Yönetmeliği’ne göre Kanunen 

muafiyet hakkı bulunduğu, 

 Zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve 

duman çıkaran İbaresi dikkate alındığında esas olan sınırlamanın 3 km uzaklık içinde 

bulunan ve işletme yapısı gereği toz oluşumuna neden olan maden ocaklarının zeytinlerin 

vejetatif ve generatif gelişimine mani olup olmayacağıdır. Yani 3 km sınırı yasada 

getirilmişsede esas olan bu 3 km’lik sınır içindeki zeytinlik alanlardaki zeytin ağaçlarının 

vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak toz oluşum miktarının olup olmayacağının 

önemli olduğu,  

 1984 yılında kurulan termik santral ile 1966 yılında başladığı görülen sondaj faaliyetleri ile 

işeltilmeye başlanan maden alanlarının faaliyetinin 1995 yılındaki “3573 sayılı Zeytinciliğin 

Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 

ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 4086 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan 

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 

zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve 

duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” şeklindeki hükmün, 1995 yılındaki 

zeytincilik kanununun ilgili maddelerinden önce termik santralin kurulduğu ve maden 

işletme sürecininde yine 1995 yılından önceki tarihlerde başladığı ve dava konusu orman 

poligonlarınında olduğu maden ruhsat alanlarınında zeytincilik kanununun 1995 yılındaki 

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 

zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve 

duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmünden önce alındığı ve bu durumun 

sayın mahkemenin takdirinde olduğu,  

 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 
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çevresini gösterir eski tarihli 1964, 1972, 1974, 1992 yıllarına ait sunulan eski tarihli hava 

fotoğraflarının incelenmesinden açıkça görüldüğü, 

 1964 yılına ait hava fotoğrafı incelendiğinde; davaya konu olana açık maden 

işletmeciliğinin yapılmak istenildiği ve dava dosyasındaki belgelerden ENDÜSTRİYEL 

ORMAN şeklinde oluşturulduğu belirtilen çam ağaçlarının 1964 yılında olmadığı, 1964 

yılında mahkeme keşfi sırasında 3 km sınır içindeki alanda görülen kapama zeytinlik 

bahçe şeklindeki kuru marjinal tarım arazileri arasında dağınık halde bulunan zeytin dikili 

parsellerin alanda bulunmadığı, aynı şekilde 1972 ve 1974 yıllarındada orman 

poligonlarının çevresindeki 3 km sınır içindeki alanlarda kapama zeytinlik bahçe şeklindeki 

zeytin dikili parsellerin bulunmadığı, 1992 yılı hava fotoğrafında zeytinlik alanların dava 

konusu orman poligonlarının çevresinde kapama bahçe şeklinde oluşturulmaya 

başlanıldığı,  

 Açık ocak kömür madencilik faaliyeti sırasında toz emisyonunun oluşacağı, 

 Kömür madeni işletmesinin dava konusu orman poligonlarınında içinde bulunduğu maden 

ruhsat alanı içinde 1970’li yıllardan bu yana bulunduğu ve kömür çıkarıldığı, madenin 

işletilmesi ve termik santralin çalışmaya başlaması süreçleri içinde mahkeme keşfi 

sırasında 3 km sınır içinde yaşları ortalama 40-50 olduğu görülen zeytin ağaçlarının 

dikildiği, günümüze kadar maden ocağının çalışmasına paralel olarak zeytin ağaçlarının 

mahkeme keşfindeki gözlem ve incelemelerimizde sağlıklı bir şeklide vejetatif ve generatif 

gelişimlerini sürdürdükleri, 

 Mahkeme keşfi sırasında açık maden işletmeciliği yapılmak istenilen dava konusu orman 

poligonlarının güneydoğusundaki 100-400 metre arasında değişen uzaklıklarda halen 

maden işletmesinde kazı işlemi ve kamyonları taşıma işlemi yaptıkları ve dava konusu 

orman poligonlarına en yakın olan zeytin ağaçlarının aynı zamanda mevcut işletilen 

alanada aynı uzaklıkta oldukları dolayısı ile mevcut maden alanından meydana 

gelebilecek toz oluşumu etkisinin dava konusu orman poligonlarda yapılmak istenilen açık 

maden işletmeciliği sonucunda oluşabilecek olası toz emisyonu/birikimi/oluşumu ile 

benzer olabileceği, mahkeme keşfinin 8 ağustos tarihinde yazın en kurak ve uzun zamadır 

yağışın olmadığı kurak dönemde maden işletmesine 3 km uzaklıkta sınır içinde bulunan 

zeytin ağaçlarının yapraklarında bir miktar toz birikiminin bulunduğu, ancak mevcut maden 

alanına en yakın konumda olan zeytinlik alanlardaki ağaçların vejetatif (dal, yaprak, 

sürgün ve gövde oluşumu), ve generatif (Çiçeklenme, meyve oluşumu ) gelişime mani 

olabilecek düzeyde toz birikiminin yağışsız mevsim olan ağustos ayında bile görülmemesi,  
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nedenleri ile  

Muğla ili, Milas ilçesi, İkizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme (orman) izni 

verilmesine ilişkin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali istemiyle TARIM 

VE ORMAN BAKANLIGI ve ORMAN GENEL Müdürlüğü’ne karsı açılan davada; dava 

dosyasındaki bilgi, belge, literatür çalışmaları, resmi izin yazıları, yasal izinler ve alana ilişkin 

olarak farklı dönemlerde hazırlanmış raporların incelenmesi, mahkeme keşfindeki gözlem ve 

incelemelerimiz sonucunda; orman izni verilmesinin UYGUN OLDUĞU, orman izni verilmesine 

ilişkin işlemin iptali isteminin ise UYGUN OLMADIĞI kanaatine varılmıştır. 

Görüş ve kanaatiyle bu bilirkişi heyet raporu 3 nüsha ve 1 CD olarak tarafımızdan tanzim 

ve imza edilerek Sayın Mahkemeye sunulmuştur.  

 

Karar ve Takdir yüce mahkemenizindir. Saygılarımızla 28.10.2022 
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