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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın, Sigarasız Bir Dünya Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğlalı sebze ve narenciye üreticilerinin sorunlarına ve alın

ması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 

Cevap verdi. 
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası 

münasebetiyle gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın

da 5171 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere, geri gönderildiğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın Almanya'ya yapacağı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
450, 297, 335 ve 332 sıra sayılı Meclis araştırması komisyonları raporlarının gündemin "Özel 

Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü sıralarında yer almasına ve 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 1.6.2004 Salı günkü birleşiminde yapılmasına, ayrıca, bu birleşim
de özel gündemde yer alacak işler ve sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşül
memesine; gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
27 nci sırasında yer alan 447 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 29 uncu sırasın
da yer alan 449 sıra sayılı kanun teklifinin 6 nci sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 431 sıra sayılı 
kanun tasarısının 7 nci sırasına, 30 uncu sırasında yer alan 455 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci 
sırasına, 28 inci sırasında yer alan 448 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına alınmasına ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 2.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde, sözlü 
soruların görüşülmemesine ve çalışma süresinin 431 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin 
bitimine kadar, 3.6.2004 Perşembe günkü birleşimde de 448 sıra sayılı kanun tasarısının görüş
melerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının: 
1 inci sırasına alınan, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak, orman köylerinin kalkın

dırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan (10/69,118) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 450 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşme 
tamamlandı. 

2 nci sırasına alınan, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçim
leri süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuş 
bulunan (10/29,31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 297 sıra sayılı raporu üzerin
deki genel görüşme, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

2 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.52'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Mevlüt Akgün Yaşar Tüzün 
Karaman Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 141 
2 Haziran 2004 Çarşamba 

Raporlar 
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul 
YALÇINBAYlR'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244) (S. Sayısı : 466) 
(Dağıtma tarihi: 1.6.2004) (GÜNDEME) 

2. - T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Tasvibe Sunulan 2000 ve 2001 Yılları Hesap 
ve İşlemlerine Ait, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/108, 135) 
(S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi: 2.6.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

2 Haziran 2004 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Mevlüt AKGÜN (Karaman), 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 

Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet, bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin konuş
ma süresi 20 dakikadır. 

Gündemdışı ilk söz, Sivas İlinin Türk turizmindeki yeri hakkında söz isteyen Sivas Milletvekili 
Orhan Taş'a aittir. 

Sayın Taş, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın, Sivas'ın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için alın

ması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
ORHAN TAŞ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk turizminde Sivas'ın yeri 

konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sivas, Anadolu'nun en eski tarih ve kültür merkezlerinden biridir. MÖ 2000 yıllarında Hititler-
le başlayan yazılı tarihine, Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar konuk olmuş
tur. 4 Eylül 1919'da Büyük Atatürk'ün başkanlığında toplanan Sivas Kongresiyle, yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin temeli de Sivas'ta atılmıştır. 

Turizmin tür ve şekillerinin birçoğuna sahip olan İlimiz, 4 000 yıllık yazılı tarihiyle, bir açık-
hava müzesi gibi kültürel zenginlikleriyle kültür turizmi; şifalı sularıyla, kaplıcalarıyla sağlık turiz
mi; doğal güzellikleriyle, şelaleleri, gölleri ve vadileriyle, günübirlik olanaklarıyla doğa turizmi; 
türbeleriyle inanç turizmi; kış şartlarının elverişli olmasıyla kış turizmi açısından büyük bir potan
siyele sahiptir. 

İlimiz, son yıllarda ülkemizde hareketlenen turizm potansiyelinden yeteri kadar yarar
lanamamaktadır. Büro ve konaklama istatistiklerine bakıldığında, ili ziyaret eden turistin yüzde 
95'inin yerli, yüzde 5'inin yabancı olduğu görülmektedir. Ülke toplamıyla karşılaştırıldığında, ilin 
payının binde 36 olduğu ve yabancı turist pazarından aldığı payın ise binde 58 olduğu görülmek
tedir. Maalesef, bu rakamların, Türkiye değerlerinin çok altında olduğu da acı bir gerçektir. 

Son yıllarda ülkemizdeki sanayileşme ve kentleşme sonucu ortaya çıkan çevre sorunları ve 
çevre kirlenmesi, insan sağlığını tehdit etmekte, bozmakta ve verimliliği azaltıcı bir ortam yarat
maktadır. Böyle olumsuz ortamlarda bulunmak zorunda kalan insanlar da, sağlığını korumak, daha 
zinde kalabilmek ve verimli olabilmek amacıyla, doğal turizm kaynaklarını tercih etmekte, bir nevi 
sağlık turizmine yönelmektedir. 
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Sağlık turizminin temelini oluşturan unsurlardan biri de kaplıcalardır. Kaplıcalar ve içme kay
naklarının zenginliği açısından ülkemiz, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Tür
kiye'de 1 300 dolayında kaplıca ve içme kaynağı bulunmaktadır. Termal merkezleri olarak fla 
bilinen ve turizm açısından büyük potansiyele sahip olan bu yerler yeterince değerlendirilememek-
tedir. 

Böylesi bir kaynağın yeterince değerlendirilmediği ya da işletilmediği yerlerden biri de 
Sivas'tır. Sivas İli ve çevresi, hidroterapi ve kaplıca kaynaklan yönünden ülkemizin en zengin 
yörelerinden biridir; ancak, günümüze kadar, bu doğal zenginliklerin yöre ve ülke ekonomisine 
kazandırılması için hiçbir bilimsel çalışma yapılamamıştır. Bu termal kaynaklardan, sağlık turizmi 
yanında, meşrubat sanayii, seracılık ve kozmetik sanayii yönünden de yararlanılabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; E-23 devlet karayolu üzerinde bulunan Sıcakçermik hav
zası, Sivas'a 31 kilometre uzaklıkta olup, kaplıca suyu sıcaklığı 50 derecedir. Kaplıca suyu, romatiz
ma, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yol
ları, kan dolaşımı, adale ağrıları ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. 

Özellikle Sıcakçermik mevkiinde yapılacak yatırımlar, sadece hasta kişilerin tedavi göreceği 
bir yer olarak düşünülmemeli, bu gibi tesisler, sağlıklı kişilerin de yararlanacağı alanlar haline 
getirilmelidir. Mesela, bu gibi yerlerde, ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, seminerler 
gibi bilimsel toplantılar yapılabilir. Başta Sıcakçermik mevkii olmak üzere, diğer yerlerde yapılacak 
gerek sağlık ve gerekse bilimsel amaçlı tesisler ve kür merkezleri, bölgeye, hem sosyal gelişim hem 
de turizm yönünden büyük hareketlilik sağlayacaktır; çünkü, böylesi yatırımlar, bir defalığına har
cama yapılan ve pazarlama problemi ile hammaddesi olmayan ekonomik yatırımlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Taş. 

ORHAN TAŞ (Devamla) - Bu tarz yatırımlar bacasız birer fabrika olup, yörenin sosyal ve 
ekonomik gelişimine de büyük katkılar sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, dünyaca tanınmış Kangal Balıklı Kaplıcasından, 
özellikle bahsetmek istiyorum. Balıklı Kaplıca, Sivas'a 96 kilometre, Kangal İlçemize de 13 
kilometre uzaklıkta bulunmaktadır; suyun sıcaklığı 36-37 derece, havuzların toplam debisi 130 lit
re/saniyedir. Kaplıca suyunda, en büyüğü 10 santimetre boyunda ve 3 türü olan binlerce küçük balık 
yaşar; balıklar, havuza girenlerin tahriş olmuş durumdaki veya herhangi bir enfeksiyonla oluşmuş 
cilt dokusundaki yaralarını.(egzama, sivilce ve sedef hastalığı oluşumları) iyileştirmektedir; balık
lar, aynı zamanda, ciltteki izlerin kaybolmasına da neden olmaktadır. Dişleri olmayan bu balıkların 
bir türü, yarayı açıyor, diğer türü temizliyor, bir başka türü de iyileştiriyor. Tedaviden olumlu sonuç 
almak için 21 gün süresince günde 3 defa havuza girmek ve 2 saat suda kalmak gerekmektedir. 
Tedavi tamamen yanetkisiz olup, herhangi bir ilaç kullanılmamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Taş, lütfen, konuşmanızı toparlar mısınız. 

ORHAN TAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Kangal Balıklı Kaplıcası, ülkemizin termal özelliğini daha da artırmaktadır. Şu an, kaplıca, 

günde 1 000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede otel ve motele sahip olup, karavan ve çadır 
konaklama yerleri de mevcuttur. Yine Sivas İli merkezinde, 20 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk-
çermik, Ortabucak Çermiği, Akçaağıl ve Alaman Çermikleri içeriden ve dışarıdan gelecek turistleri 
beklemektedir. 
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İlimizde gerçekten görülmeye değer doğal güzellikler bulunmaktadır. Özellikle, Gürün Gök-
pmar Gölü, Gürün Şuul Vadisi, Hafik, Lota Gölleri, Zara Tödürge Gölü, Sızır Şelalesi görülmeye 
değer alanlar olarak ziyaretçilerini beklemektedir. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; özetle, yöremizin ekonomisine büyük katkıları olan bu 
tür doğal kaynaklara sahip çıkmak ve bu yöreleri kür merkezleriyle donatmak görevimizdir. Zengin 
doğal kaynaklara sahip olan Sivas bu tür yatırımlar konusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının, 
biraz daha ilgi ve alaka duymasını beklemekteyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerimi bitirirken, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Taş. 

A.İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Yanan otelden bahsetmedin! 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Türkiye'de tüketici kredileri ve kredi kartı uygulamalarıy

la ilgili söz isteyen Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na aittir. 

Sayın Aslanoğlu, buyurun efendim. 

2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kredi kartı faizi uygulamalarındaki 
sorunlara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; konuşmama, size vereceğim birkaç rakamla başlayacağım. Bugün Türkiye'deki bankaların 
uyguladığı minimum ve maksimum kredi kartı faizlerinin aylığının, compound faiz dediğimiz, yıl
lığa gelen rakamlarını okuyacağım. 

Türkiye'de bir banka aylık yüzde 4,5 uyguluyor; bu, yıllık yüzde 70 demektir. Aylık yüzde 5 
rakamı yıllık yüzde 80, aylık 5,5 rakamı yıllık yüzde 90, aylık 6 rakamı yıllık yüzde 102, aylık 6,5 
rakamı yıllık yüzde 113, aylık 7 rakamı yıllık yüzde 125 eder ve bir yabancı banka da -acaba, Tür
kiye'yi ne zannediyor- aylık 9,95 rakamı uyguluyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de enflasyon yüzde 10-12. Türkiye'de hazine bonosu faizleri 
yüzde 25 civarında ve tüketici kredisi faizleri de, aylık yüzde 1,80 ile 2 arasında. Aylık 1,80 ve 2'nin 
compound faizi ise yılda yüzde 35... 

Peki, kredi kartları ile tüketici kredilerinin farkı nedir? Biri yıllık yüzde 125, biri ise yıllık yüzde 
35! Burası Türkiye; burada, şimdi, halk soyuluyor halk! Halk soyduruluyor! Yüzde 125, yüzde 150!.. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kâr yok. Dünyanın hiçbir yerinde de 
ticaret serbest, faizler serbest diyerek, halkın sırtına -hazine bonosu faizlerinin yüzde 25 olduğu bir 
yerde- böyle yüzde 125'lik bir faiz yüklenmez. Göz göre göre, göz yumuluyor. 

Türkiye'de son bir yılda kredili kredi kartları harcaması 40 katrilyon oldu. Tüketici kredileri ise 
4 katrilyondan 14 katrilyona geldi. Halk, artık, geleceği de yiyor, geleceğini yedi. Kredili kredi kar
tı ile tüketici kredisinin farkı yoktur; ikisi de tüketim aracıdır. Birinde gidip bankadan tüketici 
kredisi alıyorsun, mal satın aldığın adama peşin para ödüyorsun. Bunun faizi aylık yüzde 1,80; beş 
yıl vadeli ev alıyorsun aylık yüzde 2,20. Peki, bir yatak odasını, bir eşyayı peşin parayla değil de, 
kredi kartıyla aldığın zaman aylık yüzde 7!.. Sabit gelirli bir insanın, aylık yüzde 7 faize düştüğü 
zaman bu adamın bunu ödemesine imkân yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, POS mezarlığı oluyor. Yani, bu, kredi kartı harcaması yapar
ken bankaların işyerlerine bağladığı cihaz. Her bankanın ayrı ayrı POS cihazları var, her banka bunu 
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ayrı ayrı ödüyor, ülke döviz ödüyor bunlara. Artık, iletişim çağındaki bir ülkede, istedikleri zaman, 
değişik sekiz on banka, aynı ATM kartından konuşabiliyor; POS kartlarını da konuşturamaz mı ar
kadaşlar? POS mezarlığı oluyor Türkiye. 

Ayrıca, kredi kartı harcamalarında müşterisinden, yani kredi kartını götüren tüccardan, işyerin
den de, ayrıca, bankalar komisyon alıyor. Müşteriye neyi yıkıyorsun?.. Kredi kartını kullanırsan ay
lık yüzde 7, yıllık yüzde 125 faiz arkadaşlar. İşyerinden alıyorsun. Size kredi kartını getiren işyerine 
"arkadaş, ben bu parayı bir ay sonra öderim; çünkü, kredi kartıyla aldım" diyorsun, ödemiyorsun 
tüccara, ödemiyorsun işyerine; dönüyorsun, kredi kartı müşterisinden ise aylık yüzde 7 faiz alıyor
sun. 

Değerli milletvekilleri, sistemde sorun vardır. Enflasyonun düştüğü bir ülkede hâlâ aylık yüz
de 9 yüzde 7 faizler konuşuluyorsa, bu sorundur, bu bir faciadır; bu, göz göre göre halkın cebinden 
aylık yüzde 9 paranın alınması demektir. Eğer buna seyirci kalırsak, eğer biz hep beraber... 

Kredi kartı, tüketici kredisinin kendisidir, kredi kartı harcaması tüketici kredisidir. Ben bir yasa 
teklifi verdim, bir yıl geçti, bir defa da 37 nci madde uyarınca buraya indirdik yine reddettiniz. 
Gelin kredi kartlarını da tüketici kredisi kapsamı içine alalım tüketici kredisinin ta kendisi olarak iş
lem görsün, Türkiye'deki bir hukukî boşluğun önüne geçelim. Aksi halde, önümüzdeki dönemde, 
tekrar -hatırlarsanız bir yasa geçirdik; kredi kartları borçlarına ve faizlerine af getirildi- Türkiye bir 
kredi kartı cehennemi olur ve insanlar da bu borçlarını ödeyemez hale gelirler. 

Ben, takdiri hepinize bırakıyor, saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Gündemdışı üçüncü söz, İsparta İlinde yetişen gülün önemiyle ilgili söz isteyen İsparta Millet

vekili Recep Özel'e aittir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Özel, buyurun. 

3. - İsparta Milletvekili Recep Özel'in, gül ve gülyağı üretiminin İsparta ve ülke ekonomisine 
katkılarına ilişkin gündemdışı konuşması 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsparta İlimizde, bu mevsim
de, şu zamanda ürün zamanı gelmiş olan ve her sabah gül bahçelerini mis gibi kokuların sardığı bir 
dönemde ve ayrıca, bu hafta sonu ilimizde yapılacak olan gül ve halı festivali nedeniyle gülcülüğün 
sorunları hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

İlimiz ekonomisinde önemli yeri olan ürünlerden biri de güldür. Gül, kesme çiçek, süs bitkisi 
ve gülyağı elde etmek için yetiştirilirken, Türkiye uçucu yağ üretiminin en büyük payını gülyağı 
oluşturmaktadır. Dünya gülyağı üretiminin ortalama yarısını Türkiye karşılamakta olup, Türkiye'de 
yağ gülü üretiminin yüzde 80'i İsparta İlinde üretilmektedir; kalan yüzde 20'si ise Afyon ve Burdur 
İllerinin İsparta İlimize komşu ve yakın ilçelerinde yetiştirilmektedir. Türkiye'de, yaklaşık, 8 200 
çiftçi ailesi yağ gülünü yetiştirmekte olup, İsparta İlimizde de 7 000 çiftçi ailesi bu gül üretimiyle 
uğraşmaktadır. İsparta'da gül üretim alanlarının toplam tarım alanı içerisindeki payı yüzde 0,5 ile 1 
arasında olmasına rağmen, ekonomik olarak ilimizin önde gelen tarım ürünlerinden biridir. Gül, İs
parta İlimizle birlikte anılması, birim alandan elde edilen gelir, istihdam ve tamamı ihraç edilen 
ürünlerden dolayı ayrıcalıklı yere sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, İsparta'da 1953'te kurulan Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği -kısa adı Gülbirlik- pazarlama kanalında önemli bir konuma sahiptir; fakat, 
yeterli değildir; zira, hâlâ, eski yöntemlerle pazarlama yapmakta, ürünlerin satışında modern pazar-
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lama teknikleri kullanılmamaktadır. Gülbirlikte bir pazarlama departmanının, hatta, müdürünün 
bulunmaması, pazarlamaya önem verilmediğini göstermektedir. 

Gülbirlik'in, halen, 13 kooperatifi ve 10 000 dolayında üretici ortağı mevcuttur. Üretilen gül, 
günümüzde, fabrika ölçeğindeki tesislerde işlenmekte olup, Gülbirlik en büyük paya sahiptir. Gül-
birlik'e ait Aliköy, Yakaören, İslamköy, Kılıç ve Güneykent'te bulunan 5 adet fabrikayla, gülyağı ve 
gülkonkreti ile yan ürün olan gülsuyu üretilmektedir. Ayrıca, bunlarla beraber, ilde, 2'si yabancı ser
mayeli olmak üzere 15 adet fabrika bulunmaktadır. Yine, köylerde de, köylülere ait küçük kapasiteli 
damıtıcılarda küçümsenemeyecek miktarda gül işlenmektedir. 

Gülü işlemede en büyük paya sahip olan Gülbirlik'in, yeterince görevini... Dünyada, bu sektör
de, 50 milyar dolarlık bir pazar payı olmasına rağmen, sadece 10 000 000 dolarlık bir paya sahibiz. 
Artık, sadece gülyağı ihracatıyla değil, ülkemizde kozmetik sanayiin gelişimine ve yerleşmesine 
öncülük yapması gerektiğini burada belirtmek istiyorum. 

Gülbirlik ve özel sektör tarafından müstahsilden alınan gülçiçeği, gülyağı ve gülkonkreti 
olarak pazarlanmakta ve tamamına yakını ihraç edilmektedir. Türkiye'de, gülyağı ve gülkonkreti 
fiyatları Gülbirlik tarafından belirlenmekte, özel sektör de bu fiyatları baz almaktadır. 

Gülçiçeği fiyatının tespitinde temel gösterge, gülyağı ihraç fiyatlarıdır. Gülyağı maliyetinde 
gülçiçeğinin payı yüzde 55 civarındadır. 

Dünya gülyağı ihtiyacının yarısını üreten Türkiye'de, üretim alanı geçmiş yıllarda değişiklik
ler göstermiş, pazarda talebin arttığı dönemlerde fiyatlar yükselmiş ve buna bağlı olarak, ülkemiz
de gül dikili alanlar genişlemiştir. Bu dönemlerde dünya tüketimi değişmediği halde, bazı üretici ül
kelerde, örneğin, Bulgaristan'da üretimin azalması nedeniyle pazar payımız yükselmiştir. 

Dünya yıllık gülyağı tüketimi 4 000 kilogram civarında olup, üretim bu miktarın üzerinde ol
makta, pazarda tüketim artmadığından, üretim fazlalığı nedeniyle fiyatlar düşmektedir. İlimizde de 
1990 ve sonrasında fiyatlar düştüğü için gül üretim alanları da düşmüştür. 

Dünyada bizim dışımızdaki önemli gülyağı üreticileri Bulgaristan ve Fas'tır. Üretilen gülyağı 
ve gülkonkretinin tamamı, Fransa başta olmak üzere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
ülkelere ihraç edilmektedir. Yılda ortalama 2 ila 2,5 ton gülyağı ve 4 ila 4,5 ton da konkret üretimi 
yapılmakta ve yıllık ortalama 6 000 000 ila 10 000 000 dolarlık döviz girdisi sağlanmaktadır. İlimiz
de, gülden mamul ürünler de yapılmakta ve çoğunlukla içpazarda satılmaktadır. Kısmen istihdam 
da sağlayan ve içpazarda satışı yapılan gül ürünlerinin başlıcaları, özel ambalajında gülyağı, çeşitli 
ambalajlarda gülsuyu, gül losyonu, gül parfümü, gül kremi, şampuanı, sabunu ve benzeri gibi koz
metik ve temizlik ürünleridir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde üretilen gülyağının tamamına yakını, biraz önce de saydığım 
gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japonya, İsviçre, Almanya, Belçika, İngiltere ve Suudî 
Arabistan'a ihraç edilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
RECEP ÖZEL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özel. 

RECEP ÖZEL (Devamla) - Altyapısı, yani hammaddesi Türkiye'ye, özellikle de İsparta İlimize 
ait olan bu ürün, dünyanın önde gelen kuruluşlarında kozmetik ve parfümeri sanayiinde hammadde 
olarak işlenmekte ve tekrar ülkemize ihraç edilmektedir. Yani, ülkemiz, kozmetik ve parfümeri 
alanında birçok ürünü ithal etmektedir. Dünyada yaklaşık 50 milyar dolar olduğu tahmin edilen koz-
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metik ve parfümeri rantının -büyük oranı gülyağı ve gülkonkreti ihracatından kaynaklanan- sadece 
10 000 000 dolarlık kısmıyla yetinmek, çok büyük bir yanlışlık ve eksiklik olarak değerlendiril
melidir. Dünyada çok az ürünün pazarı bu kadar yakın ve hazırdır. Hiçbir zaman pazar sıkıntısının 
düşünülemeyeceği bu üründe, ülkemizin hak ettiği gelir düzeyine ulaşabilmesi için, dünya pazar
larına kozmetik alanında etkin bir ürün ve marka imajıyla girmek gerektiği konusunda birleşmek 
zorundayız. Dünyada hiçbir ülke, hammaddeyi üretip bunu ihraç ederek beklenen gelişmeyi sağ
layamamıştır. Bütün bu nedenlerle, halkımızın gelir düzeyini yükseltmek ve yaşam kalitesini iyileş
tirmek için, vakit geçirmeden, hammadde olarak gülyağına dayalı kozmetik ve parfümeri sanayiin
de gerekli bilimsel araştırmaları yaparak, dünya tüketicisinin beklentileri doğrultusunda sağlıklı ve 
güvenilir ürünler elde ederek, bu alanda hak ettiğimiz yeri almalıyız. 

İsparta gülcülüğü hakkında bu açıklamalarımdan sonra, bu hafta sonu İsparta İlimizde 
yapılacak olan, 4-5-6 Hazirandaki Gül ve Halı Festivaline hepinizi davet ediyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özel. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer bir sunuşu vardır. 

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuz
luk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal 
varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Ay
dın hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin 

tezkeresi (3/577) 
27.05.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuz

luk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal 
varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 
inci maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 
12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın 
hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Soruşturma Komisyonumuz, 27.5.2004 tarihinde yapılan top
lantısında; Komisyon çalışmalarını süresinde tamamlayamadığı için, Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre 7.6.2004 tarihinden itibaren iki aylık eksüre istenmesine karar 
vermiştir. 

Eksüre verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu komisyon, daha önce iki ay süre kullanmıştır. Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 110 uncu maddeleri, soruşturmasını iki ay içinde bitiremeyen komisyona iki 
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aylık yeni ve kesin bir süre verileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, komisyonun süre talebini 
bilgilerinize sunuyorum. 

Komisyona, 7.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin süre verilmiştir. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale 
ve yer seçimi süreçleriyle çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla 
anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/29,31) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 297 sıra sayılı raporu üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 milletvekili ile Samsun Milletvekili Cemal Demir ve 
23 milletvekilinin, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreçleri 
ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/29,31) (S. Sayısı: 297) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede, ilk 
söz önerge sahiplerine aittir; daha sonra İçtüzüğümüz 72 nci maddesine göre siyasî parti grupları 
adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde komisyona ve 
hükümete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüş
me tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 297 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Samsun Milletvekili 
Sayın Haluk Koç, Samsun Milletvekili Suat Kılıç. 

Gruplar adına, AK Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Sezai Önder. 

Şahsı adına, Samsun Milletvekili Saym Mustafa Demir, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç. 

Komisyon adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Murat Yılmazer. 

İlk söz. önerge sahibi olarak, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç'un. 

Buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen sene 18 Mart günü önce Cum
huriyet Halk Partisi Samsun milletvekilleri olarak ben ve Sayın Sezai Önder, daha sonra da AKP 

(x) 297 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Grubundan Sayın Cemal Yılmaz Demir ve diğer Samsun milletvekili arkadaşlarımız aynı yönde bir 
araştırma komisyonu kurulması yönünde önerge verdiler. Bu önergeler, Samsun'da konuşlandırılan 
2 adet mobil santralın ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin 
araştırılması amacına dönük önergelerdi. Bunlar, 18 Mart'ta Danışma Kurulu kararıyla öne alındı, 
görüşüldü; her iki partiden de milletvekili arkadaşlarımız, konunun incelenme boyutuyla çeşitli 
noktalarından irdelediler, değerlendirdiler ve sonuçta, araştırma komisyonu kurulması hepinizin oy
larıyla kararlaştırıldı. Hatta, o zaman da, tüm Samsun halkı adına, Yüce Meclisteki her iki partide 
görev yapan milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon, görev süresi içerisinde, uzatma da alarak, konuyu inceleyebil
diği oranda inceledi. Rapor, tamamlandıktan sonra basıldı ve çok uzun bir zaman dilimi geçti, bir 
türlü Genel Kurula getirilmedi. Şimdi, ben, öncelikle, bu komisyonda görev yapan arkadaşlarımıza, 
Başkana ve her iki partide katılımı sağlayan tüm üyelere, verdikleri katkıdan dolayı, gerçekten, 
Samsun'da yaşayan insanlarımız adına teşekkür ediyorum; çünkü, bu, Samsun'la ilgisi olmayan mil
letvekilleri için, üyeler için "bu da nereden çıktı, bu konu bizi çok ilgilendirmiyor" tarzında bir yak
laşımla değerlendirilebilir; ama, hemen şunu söyleyeyim: Benzer bir durum sizin sorumlu ol
duğunuz seçim bölgesinde aynen yaşanmış olsaydı, Samsun milletvekillerinin gösterdiği tüm 
duyarlılığı aynen göstereceğinize bütün kalbimle inanıyorum. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Biz Kastamonu'ya sokmadık. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Samsun, o zaman, bu ülkenin hakkını savunamamış, başına 
gelecek olan sıkıntıları tam hesap edememiş, bütün demokratik kitle örgütlerinin, tüm siyasal par
tilerin, tüm sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa çabasına rağmen, ancak, orada bu işin çatısı çatıldık
tan sonra ve zarar ortaya çıktıktan, tartışılmaya başlandıktan sonra farkına varabilmiş bir ilimiz. 

Şimdi, bizlerin, yasama yetkisi alarak, vekil olarak bu çatı altına geldiğimizde, bu gündemi 
sıcak tutma görevimiz vardı, bu gündemi Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıma görevimiz vardı 
ve bundan sonra da, bu görevimiz... Ben, Sayın Meclis Başkanvekilimizin, toplantıyı yönetirken, bu 
raporun görüşülmesi bittikten sonra ne söyleyeceğini biliyorum: "Bu rapor görüşülmüştür. Bil
gilerinize sunulur." 

Değerli milletvekilleri, bu, burada kalacak mı? Şimdi, her iki partiden milletvekili arkadaş
larımız, bunun çeşitli noktalarını dile getirecekler. Şu anda, ben, birkaç boyutuna değineceğim; daha 
sonra, kişisel söz aldığımda da bazı konuları ifade edeceğim. 

Şimdi, rapor hazırlandıktan sonra, beş ay süresince Genel Kurula getirilmemiştir. Benim bazı 
kuşkularım var. Siyasî boyutla da bakıyorum ve böyle bakmam da müsamahayla karşılanmalı diye 
düşünüyorum; çünkü, sadece bilim kuşku üzerine kurulmaz, siyaset de kuşku üzerine kurulur. Niye 
beş ay beklenildi; Meclis gündemi yoğundu, başka denetim konulan vardı... Bunlar, bana inandırıcı 
gelmiyor değerli arkadaşlar. Beş ay süreyle görüşülmemesinin temelinde yatan, benim düşünceme 
göre -eğer yanlışsam, diğer konuşmacı milletvekili arkadaşlarımız, daha sonra, bunu, kendi açıların
dan düzeltme noktasında gayret sarf ederler- şu: Çünkü, Samsun'un başına bela edilen, bu iki zehir 
kusan ve Samsun'un en verimli, belki de Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Çarşamba 
Ovasını -yeraltı sularıyla, çevresiyle, tarıma elverişli bütün arazileriyle- zaman içerisinde verimsiz 
bir noktaya sürükleyecek olan belayı Samsun'un başına saranlardan bir tanesi, ne yazık ki, eski par
tisinden Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından büyükşehir belediye başkanı adayı olmak üzere 
transfer edilen kişidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanına, burada, her ne kadar suç isnat etmese 
de daveti vardır. O zaman bağlı olduğu siyasî partinin belki üst yönetiminin telkiniyle siyaset-ticaret 
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ilişkilerinin Türkiye'de geçen dönemde yaşadığı, bugün de bazı şüphelerin olduğu boyutuyla 
bakacak olursak- o kirli ilişkiler yumağı içerisinde bir davet mektubu çıkarmıştır ve Muğlalıların, 
Kastamonuluların, Zonguldaklıların, Bartınlıların kendi illerine sokmadıkları bu zehir kusan iki 
santral, geçen dönem başka bir siyasî partiden, bu dönem de sizlerin siyasî partinizden Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen değerli arkadaşımız tarafından, Samsun'a davet edilmiştir, 
kucak açılmıştır. 

Şimdi, bunun siyasî sorumluluğu var. Yerel seçimler süreci yaşadık. Bu beş ay boyunca bunun 
gündeme getirilmemesinin nedeni, Samsun'da Adalet ve Kalkınma Partisinin gösterdiği büyükşehir 
belediye başkan adayının bu işteki sorumluluğunun Samsun gündeminde tartışılmaması noktası 
olabilir mi? Sorularımdan bir tanesi bu. Açık yüreklilikle soruyorum ve açık yüreklilikle de cevap 
bekliyorum. 

Eğer rapor incelenecek olursa, burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yıl
maz'm davet mektubu vardır. Bu, basit bir davet mektubu değildir. Daha sonrasında "ben bilmiyor
dum bunun zararını" denilecek bir mazerete sığmayacak bir davet mektubudur bu. "Efendim, istih
dam yaratacağını düşünüyordum Samsun'a..." Orada 100-150 kişi çalışıyor; bunların 25-30 tanesi 
de teknik eleman ve Samsun dışından geliyor. Samsun'un istihdam sorunu, öyle, 100 kişiyle, 150 
kişiyle çözülecek bir sorun değil; bunu takdir edersiniz. Değerli arkadaşlarımdan özellikle rica 
ediyorum... Yerel seçim sürecinde, adayınızın bu konuyla tartışılmaması boyutuyla, bu, beş ay 
geciktirildi. Benim görüşüm bu. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu -daha sonraki bölümde söyleyeceğim- uzun bir siyasî mücadele 
gerektirdi. Bakın, burada, benim verdiğim 8 tane soru önergesi var. Sayın İmdat Sütlüoğlu'nun Çev
re Bakanı olduğu geçen hükümet döneminden, Sayın Kürşad Tüzmen'in vekâleten yürüttüğü Çev
re Bakanlığı döneminden, daha sonra, bu dönemdeki Sayın Enerji Bakanımız -geçen dönemde ay
nıydı- Sayın Hilmi Güler'e, Sayın İçişleri Bakanına, Sayın Başbakana, hepsine yöneltilmiş; çeşitli 
yargı süreçleri var. İdare mahkemesinin aldığı karar var, durdurmak için çalışmasını. Daha sonra, il
gili şirketlerin yaptığı itirazlar var; o itirazların reddi var. Daha sonra, Danıştay 6 ncı Dairesinin 
kararı var ve en nihayet, sıkıştıra sıkıştıra -hepsi burada, sorular ve cevaplar burada- bu santrallar 
şu anda çalışmıyor. Önce yüzde 10 kapasiteyle çalıştırıldı, Ekim 2003'ten itibaren durduruldu; ama, 
yetmiyor değerli milletvekilleri. Daha önceki dönemde -bu, sizin suçunuz değil; onu kabul 
ediyorum- bunların işletilmesiyle ilgili yapılan sözleşmede, beş yıl elektrik enerjisi üretmesi 
düşünülmüş ve sözleşmeye göre, devletin, eğer çalışmazsa, her bir santrala, ayda, 1 200 000 dolar
dan 2 400 000 dolar tazminat ödemesi gerekiyor. 

Şimdi, bakın, temel bir sorumluluğunuz var. "Bu rapor görüşüldü..." Sayın Başkanın ifadesiy
le böyle noktalanacak, dün orman köylülerinin sorunlarının görüşülmesi gibi. Orada biterse eğer, 
bunun vebalinden Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kurtulamazsınız. Orada bitmemesi lazım 
bunun. Bu, sizin suçunuz değil; tamam... Peki, bu sözleşmeye taraf olanlar kim; böyle bir süreç or
taya çıktığında bu tazminatın ödenmesine kimler imza attı, sorumluları kim? 2 400 000 dolar, değer
li vekil arkadaşlarım, ayda 2 400 000 dolar devlet oraya tazminat ödüyor. Bakın, orada üç ilçemiz 
var; Terme biraz uzakta, Tekkeköy ve Çarşamba İlçeleri. İsterseniz, bir ay birine 2 400 000 dolar 
verelim, bir ay da birine 2 400 00 dolar. -Sayın Demir de burada- verelim 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, 1 dakika süre veriyorum, toparlayın. 

Buyurun. 
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HALUK KOÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

...Tekkeköy ve Çarşamba -biri 39 köyüyle, biri 134 köyüyle- İsviçre standartlarında köy yol
larına sahip olur, eğitim tesislerine sahip olur, altyapıya sahip olur. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar hepimizin malı. Bu kadar büyük sorumsuzluk olmaz. Sizin 
sorumluluğunuz burada başlıyor. Sayın Başkanın noktalama sözcüğünden sonra başlıyor. Kim yap
tı bunları; bunların sorumlusu kim, siyaseten kim? "Efendim, biz bunun tazminatını ödeyelim, çalış
tırmayalım..." Ben, geçen seferki konuşmamda, Samsun'un günahı ne dedim, Samsun'un kaderi mi 
bu sahipsizlik dedim. Şimdi onu değiştiriyorum. Samsun kendi sorununu halletti, milletvekilleriyle 
halletti; onları çalıştırtmıyor, bundan sonra da çalıştırtmayacak; çok açık. Yargı kararları var. 
Üzerine hiçbir şey yapamazlar; ama, eğer, oraya ödenen tazminata kimlerin sebep olduğu noktasın
da -İktidarsınız, elinizi kolunuzu bağlayan yok- üzerine gitmezseniz, bu vebal sizin üzerinizde 
kalacak. 

Değerli arkadaşlarım, daha sonra, kişisel olarak, bir 10 dakika daha, bazı boyutlarını dile 
getireceğim. 

Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
AK Parti Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir; buyurun efendim. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Samsun Milletvekilimiz Sayın Haluk Koç ve 24 arkadaşı, yine, Samsun Mil
letvekilimiz Sayın Cemal Yılmaz Demir ve 23 arkadaşımız tarafından hazırlanan, Samsun'da kurul
ma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muh
temel etkilerinin araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri doğrultusunda (10/29,31) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında AK Parti Grubu adına ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, benden önce önerge sahipleri adına söz alan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Sayın Haluk Koç arkadaşımızın bir iki ifadesine cevap vererek -hem 
cevap hem açıklama mahiyetinde- başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, evet, o dönem davet mektubu yazan, Anavatan Partisinden Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı adayı olan arkadaşımız, şu anda, AK Partiden Samsun Büyükşehir Belediye Baş
kanımızdır. Doğrudur; o dönemde, bahsettiği kaygılarla olsa gerek, etkilerle olsa gerek, bir davet 
mektubu yazmıştır ve aslında, yetkisi ve sorumluluk alanında olmamakla birlikte yazmıştır; fakat, 
ne yazık ki, karar mercileri, böyle bir davet mektubuyla oraya mobil santralın konuşlandırılmasına 
karar alma yetkileri yokken, almıştır. O günkü siyasî bakış, o partinin bakış açısı burada sor
gulanabilir; ama, bugün, Yusuf Ziya Yılmaz, bizim Belediye Başkanımızdır ve bugünkü uy
gulamalarında, icraatlarında, AK Partinin yerel yönetimlerde hizmet anlayışını en etkin ve en yet
kin bir şekilde, Samsun'da uygulama noktasında büyük gayret sarf etmektedir. Ben, kendilerine 
buradan başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, mobil santral konusu -önerge sahibi olarak konuşurken Haluk Bey, Sam
sun'la ilgili bölümde detaylar, bilgiler verdi, ama- Türkiye'nin gündemine, 1998 yılında. Bakanlar 
Kurulunun aldığı bir kararla birlikte geliyor. Ben, birazcık o sürece değinmek istiyorum. Gerek-
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çelerini burada saymak istemiyorum; ama, gelecekte enerji sıkıntısı varsayılacağı, o günkü kamu 
yatırımlarıyla inşa edilmekte olan enerji santrallan ve enerji üretimini artırabilecek projelere yeter
li finansman olmadığı, kısa sürede devreye sokulabilirliği, kira yöntemiyle mobil santrallann dev
reye sokulması karar altına alınmış ve bu şekilde, mobil santrallann Türkiye'de yapımına başlanıl
mıştır. 

Daha sonra, bu gerekçelerin, bu amaçların yerine varmadığı, aslında enerji açığını kapatacak 
şekilde değil, tam tersi, olumsuz anlamda enerji fazlalığına sebebiyet veren, üstelik satın alınması 
süreci içerisinde de reel değerin çok çok üzerinde bir enerji maliyeti noktasında Türkiye'yi kamu 
zararına uğratan -ve bugüne geldiğimizde de görüyoruz ki, diğer elektrik üretim projelerinin dev
reye tam sokulmasıyla, onlarla Türkiye'nin enerji ihtiyacı karşılanmış, ama- bu santrallar, şu anda -
mesela Samsun'da çalışmıyor- çalıştırılmıyor ve bunlardan elektrik alınmamış oluyor. Yine, bil
menizde fayda var. Evet, çalıştırılmıyor; ama, sözleşmelerdeki yükümlülükler gereği buralara taz
minatlar ödenmeye devam ediliyor. 

Mobil santrallann kurulması dört aşama katetmiş Türkiye'de. 1998 yılında ilk, birinci grupta 
yapılan mobil santrallar 4 adet. Bunların tamamının, toplamının kapasitesi 95 megavat; yani, 3 tane 
20 megavat, 1 tane 35 megavat üzere kurulmuş. Daha sonra ikinci bir posta... Bu santrallann 
kilovat/saatinin, enerji satın alma bedeli ise 11,11 sent. 

Değerli arkadaşlar, ikinci grupta 4 adet daha devreye sokuluyor. Bunlann da toplam gücü, 4 
adedinin toplam gücü 85 megavat olarak gerçekleşiyor ve bu santrallann ihalede enerjisini satın al
ma miktan ise 6,55 sent. Ondan sonra üçüncü grup bir mobil santral yapımı karar altına alınıyor. 4 
tane mobil santralın toplam gücü 100 megavat ve bunların elektrik alış fiyatı, kilovat/saati 6,51 sent 
ve yine, ondan sonra, bugün, Samsun'da da konu olan mobil santrallar grubu, dördüncü grup dev
reye giriyor. Bunlar 5 adet. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunların 1 tanesinin kurulu gücü 
100 megavat, tamamı 500 megavat; yani, son gruptan önceki üç grupta toplam kurulu bulunan 
mobil santrallann 260 megavat civarında kurulu gücü var. Dördüncü grupta -Samsun'da 2 tanesi, 3 
tanesi de başka yerlerde olmak üzere- toplam güç 500 megavat. Yani, buradan şöyle anlaşılıyor: 
Demek ki, mobil santrallar, iyi iş yapmış. Sonunda, dördüncü grupta 5 tane çıkanlıyor; ondan önce 
kurulanlann 2 katı ve kilovat/saat elektrik alış fiyatı 5,5 sent. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî, bu süreçler yaşandıktan sonra, konu Samsun'daki mobil 
santrallar olduğu için, ben, o safhaya gelmek istiyorum. Samsun'a şu anda konumuz olan mobil san
trallann kuruluşu, sözleşmesi, başlangıçta Samsun'da yapılmak üzere değildi. Bunlann yapımına 
karar alındığında, Fethiye, Dalaman, Bartın, Cide'de yapımı karar altına alınan 2 tane mobil san
tralın, ne yazık ki -o dönemin hükümetinin, o günkü siyasîlerin sorumluluğunda alınan bu karar-
oradaki bölge halkının yoğun tepkisi neticesinde, oralara kurulması mümkün hale gelmiyor. Ondan 
sonra, Jîrma yetkilileri ve bu karan alanlar, yer aramaya başlıyorlar. O çerçevede, o zaman dilimi 
içerisinde, firma sahiplerinin yaptığı görüşmeler, belki de, siyasîlerin etkisiyle birlikte, o dönem 
Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın bir talep yazısı EÜAŞ 
Genel Müdürlüğüne iletiliyor ve etki ve yetki alanında olmamasına rağmen, bu yazı neticesinde, 
EÜAŞ Yönetim Kurulu bunun Samsun'a yapılabileceği noktasında bir yönetim karan alıyor ve bu 
karar neticesinde, bu mobil santrallann Samsun'a yerleştirilmesi süreci hızlı bir şekilde gerçek
leşiyor. Özelleştirme kapsamında olan Karadeniz Bakıra ait bir arsanın bir bölümü bu firmaya ay
rılarak satılıyor, hızlı bir şekilde imar çalışmalan yapılıyor ve fiilî olarak inşaatına başlanıldıktan 
sonra Samsun halkının haberi oluyor. Burası da dikkat çekicidir. 
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Tabiî, bu mobil santralın yapılma sürecinden önce, santralların yapılabilmesi için belli yönet
meliklerde bazı değişiklikler yaparak, o günkü siyasî irade, bunların önünü açıyor. Bu yönetmelik
ler, Gayri Sıhhî Müesseseler Yönetmeliği ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kir
liliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine geçici maddeler ilave 
edilerek, bu yönetmeliklerde, o maddelerin kapsamı içerisinde, 31.12.2002 tarihine kadar muafiyet
leri sağlanıyor ve önleri açılıyor. O da yetmiyor, yine, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait 
Esaslara Dair Yönetmeliğe de ilave yapılarak, bu santralların yerleşecek olduğu yerlerin imar plan
larının onbeş gün içerisinde neticelendirilmesi ve ruhsata müracaat edildiğinde de, onbeş gün 
içerisinde ruhsat verilmesi zorunluluğu getiriliyor. Yani, mobil santralların Türkiye'de çeşitli yerler
de konuşlandırılması için, siyasetin baskısıyla, icraatıyla bütün siyasî, hukukî önlemler alınmış 
oluyor ve bu çerçevede, Samsun'a kurulmaya başlanıldığında, Samsun'da büyük bir tepki oluşuyor. 
O tepkiyi iyi anlamak lazım. Neden; çünkü, Samsun'u iyi bilmek lazım. Ben inanıyorum ki, Sam
sun'u gözümüzün önüne getirdiğimizde karşılaşacak olduğumuz manzara çok ibret verici bir man
zaradır değerli arkadaşlar; çünkü, Samsun -Sayın Koç da bahsetti- Türkiye'nin en önemli tarımsal 
ve hayvansal üretim merkezi; 1 300 000 nüfusu olan bir kent. Samsun, tarım ve hayvancığın yoğun 
olduğu bir kentimiz. Bu kentin Çarşamba ve Bafra Ovalarında, ülkemizin neredeyse yarı ihtiyacını 
karşılayabilecek üretim yapılmakta. Türkiye'nin Çukurova'dan sonra ikinci üretim havzası. Bitki ör
tüsü yönünden oldukça zengin olan Samsunumuz, ormanların bolluğu yanında bağ, bahçe, çayır ve 
ekili alanlarla doludur. 

Değerli arkadaşlar, Samsun, kuş türleri yönünden Türkiye'nin en zengin kenti. 250 cins kuş 
barındıran gölleri, havzaları var. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadenize döküldüğü deltalarda yer 
alan Samsunumuzun yüzde 47'sini tarım alanı oluşturmakta, yüzde 40'ını orman alanı oluşturmak
ta, yüzde 5'ini ise çayır ve mera alanları oluşturmaktadır. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Samsun yalnızca yüzde 8'i tarımdışı alan olan bir kent. Yemyeşil ovalarla, Terme'den tutun, taa 
Yakakent'e kadar, tamamen bir üretim havzasıdır. Yukarıya çıktığımızda Kavak, Havza, Vezirköp
rü, Ladik, Asarcık çevresi tamamen tarımsal üretim alanlarıdır. 

Değerli arkadaşlar, Samsun'da üretilen başlıca sebzelerin miktarlarını, size fikir vermesi açısın
dan beyan etmek istiyorum: Samsun'da yılda 400 000 ton domates üretiliyor, 190 000 ton biber, 127 
000 ton lahana, 112 000 ton salatalık, 120 000 ton karpuz üretiliyor ve bölgede, yaklaşık 640 000 
dekar fındık bahçesi, 430 000 şeftali ağacı, 340 000 elma ağacı, 210 000 armut ağacı bulunmak
tadır. Bu sayıları duyduğumuzda anlıyoruz ki, Samsun, sebze ve meyvecilik yönünden çok büyük 
potansiyele ve üretime sahip olan bir kent. Yetmiyor; bunun yanında, çeltik, şekerpancarı, mevsim
lik sebzelere, fasulyeye varana kadar her türlü üretimin yapıldığı bir kent. Günde 1 000 ton fuel-oil 
işleyecek, 100+100=200 MW gücünde iki santralın, yan yana, Çarşamba Ovasının hemen önünde, 
Samsun'a kurulmasını kamuoyu öğrendiğinde, nasıl bir etki yaratmış olabileceğini pekâlâ değerlen
direbiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha belirtmekte fayda görüyorum. Ayrıca, mobil santralların 
konuşlandığı yerin hemen yanında bulunan Karadeniz Bakır İşletmeleri, Azot Fabrikası gibi çeşitli 
kirliliğe sebebiyet veren, özellikle kükürtdioksit kirliliğine sebebiyet veren iki büyük tesisi, diğer 
sanayi kuruluşlarını ve vatandaşın ısınma amacıyla yaktığı diğer yakıtları da gözönüne aldığımız
da, yapılan ölçümlerden de pekâlâ biliyoruz ki, bütün bu potansiyeline ve özelliklerine rağmen, çev
re ve insan sağlığına en fazla dikkat edilmesi gereken bu kentte, zaten mobil santral kurulmadan kir
lilik sınırları üst düzeyde olan, Türkiye'nin en kirli iki ilinden biri olan bu şehirde, Samsun'da, bu 
mobil santralın yapımına başlanıyor. Bugün araştırma konumuz olan mobil santrallarımızın Meclis 
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gündemine gelmesindeki esas neden, bu şekilde yapılması değil; ama, yapılmasında siyasî iradenin 
ve sorumluların yaptığı teknik hatalar, eksikliklerdir. 

Değerli arkadaşlar, Samsun, bu kadar da değil; bizim Samsun, barajlar bölgesi. Samsun İli 
sınırlarımızda, Bafra'da Altınkaya, Derbent Barajları, Ayvacık İlçesi sınırlarında Hasan Uğurlu ve 
Suat Uğurlu Barajları, Kavak İlçesinde İl Güven Barajı, Kozansıkı Göleti, Divanbaşı Göleti, mer
kezde Ondokuzmayıs Göleti ve en önemlisi, Çarşamba'daki, Samsun ve havalisinin içmesuyunun 
temin edildiği Çakmak Barajı. 

Samsun'daki gölleri sayıyorum: Bafra'da, Karaboğaz Gölü, Balık Gölü, Dutdibi Gölü, Liman 
Gölü, Hayırlı Göl, İncegöl, Çemek Gölü, Gıcı Gölü; Çarşamba'da Dumanlı Göl, Akarcık Gölü, Ak
maz Göl, Kocagöl, Körırmak Gölü, Sazlık Gölü, Çilme Gölleri ve hele, bunlara bir de Ladik Gölünü 
eklersek, Samsun, ayrıca, barajlar ve göller şehridir. 

Değerli arkadaşlar, Balık Gölü, Liman Gölü ve Karaboğaz Gölü, ender çeşitliliğe sahip kuş
ların yaşadığı bölgedir. Bu kuşların 50'ye yakın cinsi, bu göllerde kuluçkaya yatmakta ve üremek-
tedir. 

Değerli arkadaşlar, Samsun'da, mobil santralın hemen yanında, bir göl ormanımız vardır. Tek-
keköy İlçesinde, 120 hektarlık bir alana sahip olan bu göl, deniz seviyesindedir ve subasar orman-
larındandır, üzerinde yok olma tehlikesinde olan ağaç türleri barındırmaktadır ve bu nedenle de, tür-
leme ve dünya literatürüne geçmiştir; dünya çapında, eşsiz ve tehlikeye maruz, bir alüvyal orman 
ekosistemi olarak yer almaktadır. Yani, böyle bir Samsun'a bu mobil santrallann yapılması karar al
tına alınmıştır! 

Değerli arkadaşlar, mobil santrallann yapımı zamanında, Sayın İmdat Sütlüoğlu Çevre Bakanı 
iken, kendisiyle oraya bir ziyarette bulunduk. Mobil santralda sözleşme gereği ölçümleri yapan, 
daha önce mevcut ölçümleri yapmış olan yetkili bir üniversite hocamızdan aldığımız brifingde, 
mobil santrallar kurulmadan önce yapılan ölçümlerde mevcut kirliliğin üst sınırlarda olduğuna dair 
grafikler bize iletilmiştir, dosyası da mevcuttur. Yetmiyor, ayrıca, bölgede ciddî anlamda bir metalik 
kirlenmenin var olduğu da o günkü kayıtlarda mevcuttur. 

Bütün bunlara rağmen, mobil santral yapımı gerçekleşiyor. Nitekim, seçimlerden sonra, Sayın 
Haluk Koç'un da bahsettiği gibi, biz de Samsun Milletvekilleri olarak, Samsun kamuoyunun haklı 
tepkisini çeşitli önergelerle dile getirdik. Bugün, önergeler doğrultusunda kurulan araştırma komis
yonu raporu bizlerin ellerinde, onları değerlendiriyoruz. Bu raporlardan da anlıyoruz ki, Samsun'a 
bu mobil santralın kurulması için hiçbir teknik ve çevre etki araştırması yapılmamıştır. Tamamen, 
sanki, firmalara bir şey ödeniyormuş gibi... O zaman, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz Bey bir yazı yazıyor, bir firmaya ilişkin olanını davet ediyor; ama, siz, iyi ki, bir tane 
davet ettiniz, al bizden size iki tane deyip, 100+100= 200 MW gücünde olan santral, yan, bitişik iki 
parselde, orada konuşlandırılıyor, yerleştiriliyor. Ayrıca, mevcut yönetmeliklere de baktığımızda, 
onlar iki ayrı firmaya ait olmakla birlikte -halbuki tek firmaya ait olsaydı, 200 MW'ın bir yerde 
kurulması mümkün olmamakla birlikte- böylece, hukuka, yönetmeliklere karşı da bir hile yapılmış 
oluyor. 

Değerli arkadaşlar, daha sonra, bu enerji politikalarıyla birlikte, Samsun bu sıkıntıya sokulmuş
ken, mobil santrallar yapılmışken, mobil santrallar, için gerekçe olarak ileri sürülen 2001 yılında 
enerji krizi olacağı savı, ne yazık ki, doğru çıkmamıştır. Bu konuda, Devlet Planlama Teşkilatı, biri 
30 Haziran 1999, daha sonra da 11 Ekim 1999 tarihinde olmak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına iki uyarı yazısı yazmıştır. Bu yazılarda özellikle dikkat çeken husus şudur: Siz öylesine 
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imtiyazlar veriyorsunuz ki, bu imtiyazlar sonucunda Türkiye, önümüzdeki on yıl içerisinde enerji 
fazlasıyla karşılaşacaktır; bu fazlalık, alım garantisi neticesinde oluşmaktadır. Yüksek fiyat garan-
tileriyle, kamu, büyük zararlara uğratılmıştır. 

Neticede, o dönemlerde, Samsun'da kurulu Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Altınkaya, Derbent 
Hidroelektrik Santrallarının üretimleri düşürülmeye başlanmış, daha sonra da, santralların üretim
leri tamamen durdurulmuştur. Bu politikalar neticesinde, çok az ödemelerle tamamlanabilecek 
çeşitli hidroelektrik santrallar devreye sokulmayarak kamu zararına sebebiyet verilmiş; ayrıca, yük
sek fiyatla satılmak zorunda kalınan enerjiyle, sanayicimizin uluslararası rekabet gücünün zayıf 
düşürülmesine de neden olunmuştur. 

Değerli arkadaşlar, yine, enerji politikaları açısından bir değerlendirme yapacak olursak, özel 
kesim projelerine ağırlık verildiği bu dönemde, Devlet Denetleme Kurulu raporunda bu konuyla 
alakalı şöyle bir ifade yer alıyor: "Enerji planlamasında kullanılan arz-talep tahmin modelleri, doğ
ru olmayan verilerle, doğalgaz santrallan lehine yanıltılmış, üretim değerleri bakımından gerçek ih
tiyacın üzerinde sonuçlar elde edilmiştir." Bu ibare, mobil santralların yapımının karar altına alın
masında, bilinçli bir değerlendirme, bilinçli bir çalışma yapıldığını da çok açık bir şekilde göster
mektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Demir, 1 dakikalık eksüre içerisinde konuşmanızı tamamlar mısınız. 

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Samsun bu konuda çok fazla mustariptir; 
ama, biz İktidara geldikten hemen sonra, bu konu üzerinde çalışmalar yapıldı. Bakanlığımızın yap
tığı çalışmalar neticesinde, eldeki mevcut ucuz enerji kaynakları hızla harekete geçirilip, mobil san-
trallardan enerji alım ihtiyacı azaltıldı; dolayısıyla, Bakanlığımız, üretimi ilkönce yüzde 10'a, daha 
sonra yüzde 5'e düşürdü. Bildiğiniz gibi, Samsun Barosunun açtığı dava neticesinde yürütmeyi dur
durma kararı alınmasıyla birlikte, santralların üretimi tamamen durdurulmuştur. 

Çok önemli bir konu -Sayın Koç da bahsetti- bu santralların 1 tanesine ayda 1 200 000 dolar -
2 tanesine 2 400 000 dolar- olmak üzere, 2 tanesine yılda 25 000 000 doların üzerinde ödeme 
yapılıyor. Bunun sorumluları mutlaka araştırılmalı ve mutlaka hesap vermelidirler. 

Bu para, eğer Samsun'a kaynak olarak aktarılmış olsaydı, yılda yaklaşık 40 trilyon lira, beş yıl
da 200 trilyon lira gibi bir meblağ ediyor, yalnızca Samsun'daki mobil santral. Bugün, burada, 
sadece Samsun'daki mobil santrallar gündemimizde; ama, daha önceki okuduğum ifadelerde de 
görüldüğü gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Demir, sözlerinizi tamamlarsanız... Şahsınız adına da söz talebiniz var, ay
rıca o süreyi de kullanacaksınız; lütfen sözlerinizi tamamlar mısınız. 

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum, bitiriyorum. 

...11, 11 sentten alımlar başlıyor, 5,5 sente kadar düşüyor. Tüm mobil santrallarda da aynı. 
durumun söz konusu olduğu kanaatindeyiz; ama, Samsun'un en önemli problemi, Türkiye'de eğer 
mobil santral kurulmaması gereken bir yer var dediğinizde, aklınıza ilk gelecek olan yer Samsun'dur 
ve bu mobil santral Samsun'da kuruldu. 

Ben inanıyorum ki, biz AK Parti Grubu olarak bu işin takipçisi olacağız, bunun sorumlularıy-
la ilgili olarak yapılması gereken işlemleri yapacağız ve bunun bilinmesini arzu ediyoruz. 
İnanıyorum -Sayın Koç da bahsetti- bu konuya sayın muhalefetin de katkısı olacaktır. AK Parti 
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Grubu adına almış olduğum sözü şu anda tamamlamış bulunuyorum; bir iki noktayı daha açıklığa 
kavuşturmak için, tekrar, şahsım adına söz alacağım. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Sezai Önder; buyurun. 

Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Samsun'da kurulmuş bulunan, aynı ekosistem içindeki 100+100 megavat, yani 200 megavat 
gücündeki mobil santrallann ihale ve yer seçim süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel et
kilerinin araştırılması amacıyla kurulmuş bulunan (10/29,31) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun çalışmaları sonucunda tanzim ettiği rapor konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1998 yılında başlayan süreç içerisinde, Türkiye, yanlış enerji politikaları 
takip etmiş ve kamu finansman zorluğu gerekçe gösterilerek, çeşitli modellerle, yap-işlet-devret, 
yap-işlet, kiralama gibi yöntemlerle, özel sektörden enerji üretimi sağlanmaya çalışılmıştır; ancak, 
özel sektör tarafından üretilen ve üstlenilen yatırımların planlı bir şekilde yürütülememesi nedeniy
le, zaman zaman enerji açığı, zaman zaman da enerji fazlası oluşmuştur. Enerji fazlası oluşunca, 
devlet, çok daha ucuza ürettiği enerji kaynaklarım, hidroelektrik ve termik santrallann üretimlerini, 
önce başlatmış, daha sonra da durdurmuştur. Tabiî, bu da, büyük ölçüde kamusal zarara sebep ol
muştur. Bu husus, Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da açıkça belirtilmektedir. Arz-talep den
gesi sağlanamamış ve ifade ettiğim gibi, gereksiz yere birçok devlet zararı oluştuğu gibi, mesken
lerde ve sanayide pahalı elektrik kullanımından dolayı da, özellikle dış piyasalarda rekabet 
gücümüz büyük ölçüde kaybolmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu politikanın devamı Samsun'da da etkisini göstermiş, biraz evvel Sayın 
Demir'in bahsettiği gibi, Samsun'da kurulu Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Altınkaya ve Derbent Hid
roelektrik Santrallarında enerji üretimi bu nedenle evvela düşürülmüş, daha sonra da santrallann 
faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. Ayrıca, Boyabat Hidroelektrik Santralı gibi çok az bir yatırım
la tamamlanıp üretime geçirilebilecek santrallar da işletmeye alınmamıştır. Bu da, ifade ettiğim gibi, 
büyük bir kamusal zarara sebep olmuştur. 

Enerji politikalarından oluşan zaran hepiniz biliyorsunuz. Bu politikanın devamı mahiyetinde 
çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararıyla, fuel-oil ile çalışan mobil santrallar kurulması gündeme gel
miş ve bu cümleden olarak, Bartın-Cide hattında ve Fethiye-Dalaman'da lOO'er megavat gücünde 
mobil santrallar kurulması TEAŞ Yönetim Kurulunca planlanmıştır. 

Planlama gereği ihaleler yapılmış, Bartın-Cide hattında kurulacak 100 megavat gücündeki san
tralı Cengiz İnşaat Elektrik Anonim Şirketi üstlenmiş, Fethiye-Dalaman'da kurulacak santral in
şaatını ise AKSA Enerji Şirketi üstlenmiştir ve 26.1.2001 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır. An
cak, bu yörelerde oluşan yoğun kamuoyu tepkisi, vilayetin, özel idarelerin, sivil toplum kuruluş
larının, halkın hep birlikte hareket etmesi sonucu oluşan büyük tepkiden dolayı, yerleri satın alın
mış olunmasına ve sözleşmeler de imzalanmış olunmasına rağmen, ne Bartın-Cide'de ne de Fet-
hiye-Dalaman'daki santrallann inşaatına başlanılabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri; tabiî, bu arada, bu ihaleler yapılırken, konuy
la ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılmış, ayrıca, ÇED Yönetmeliğine eklenen 6 ncı maddey-
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le de "mobil santrallar ve bu santralların enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji 
iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol, petrokimyasal veya kimyasal ürün depoları ile liman
lar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlerde bu yönetmelik hükümleri 31.12.2002 tarihine kadar 
uygulanamaz" denilmiştir. 

Bu geçici maddenin manası açıktır. Bakanlar Kurulu, çıkardığı yönetmelik değişikliğiyle; siz, 
ÇED Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine tabi olmayın, diğer yönetmelik hükümlerine tabi olmayın; 
gidin, santralı kurun, kurulduktan sonra nasıl olsa o santralları hiç kimse yıkamaz demektedir. Sam
sun'daki olay da aynen böyle cereyan etmiştir sayın milletvekilleri. 

İfade ettiğim gibi, Bartm-Cide ve Fethiye-Dalaman hattında kurulamayan bu santrallar, dokuz ay 
beklemede kalmıştır; sözleşmeleri imzalanmasına, yerleri temin edilmiş olmasına rağmen, dokuz ay bek
lemede kalmıştır; ancak, bu arada garip bir olay olmuş, kendisinden hiç kimse istemediği halde, kendi 
görevi olmadığı halde, büyükşehir hudutları içinde böyle bir yer de bulunmadığı halde, her nereden böy
le bir fikir aklına gelmişse, Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı -o zaman ANAP'tan seçilmiş 
Büyükşehir Belediye Başkanı- TEAŞ Genel Müdürlüğüne 31.5.2001 tarihli bir yazı yazmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, seçilmiş bir insanın, kendisini seçen halka olan sorumluluk bilincini gös
termesi yönünden, bu yazıyı ayrıca okumanızı ve dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. 

Yalnız, o arada bir ekbilgi vermem gerekiyor; Bartın-Cide ve Fethiye-Dalaman'da santrallar 
kurulamadığı için, TEAŞ Yönetim Kurulu toplanıp, bu projeden vazgeçme aşamasına geliyor, vaz
geçmek üzereler ve bu da, bu yazıda zaten belirtiliyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız şöy
le diyor: 

"TEAŞ Genel Müdürlüğüne 

Ankara 
Bartın'da kurulması planlanan ve -dikkatinizi çekerim- daha sonra çeşitli sorunlar nedeniyle 

kurulmasından vazgeçilen -yani, bu projenin uygulanmasından vazgeçildiğini Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanı biliyor ve devam ediyor- 100 megavatlık fuel-oil santralının Samsun'a kurulması 
konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak her türlü katkıyı vermeye, kuruluş yerinin sorun
larını çözmeye hazır olduğumuzu bildirir, saygılar sunarım." 

Tabiî, TEAŞ Yönetim Kurulu da, siyasî baskılar nedeniyle, o zamanki hükümetin tutumu 
nedeniyle bir yer arıyor. Biraz evvel Giresun eski Belediye Başkanımız, Giresun Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet Işık bana oturduğu yerden "bu santral Giresun'a da getirilmek istendi de biz kabul 
etmedik" dedi. Yani, Türkiye'nin birçok yerine kurulmak istenilen bu santral, Büyükşehir Belediye 
Başkanının bu davet yazısıyla, Samsun'a getirilme yolunda bir merhale katediyor. 

Yalnız bu arada garip bir şey daha oluyor; esasında Büyükşehir Belediye Başkanının yazısı 
sadece Bartın santralıyla ilgili iken, onun araladığı kapıdan, Fethiye-Dalaman'da kurulacak santral 
da Samsun'a anında getirilip yerleştiriliyor. Tabiî, ondan sonra, yüklenicilerin siyasî gücü -tahmin 
ediyorum- çok yüksek olduğu için, Karadeniz Bakır İşletmelerine ait 3 parsel hemen ifraz ediliyor, 
onlar, bu şahıslara, yüklenicilere satılıyor ve santrallar, bir korku abidesi gibi, Samsun'un o böl
gesinde yükselmeye başlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu santralların ismi mobil santral. Mobil santrallar için "eğer, elektrik 
enerjisi, tabiî afetler sonucunda bir bölgeye verilemiyorsa veya terör gibi olgular nedeniyle bir böl
geye verilemiyorsa, acil ihtiyacı çözmek üzere ve yüzer-gezer nitelikte olmak üzere, belirli böl
gelere bu santrallar kurulabilir" deniliyor. 
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Bu santrallar, ikiz kardeş gibi -100 + 100 megavat, yani, 200 megavat gücünde- Samsun'a 
getirildi, konuşlandırıldı, inşaatları da süratle bitirildi. Biraz evvel bahsettiğim ve 31.12.2002 
tarihine kadar ÇED Yönetmeliğinin 23 üncü maddesini yürürlükten kaldıran Bakanlar Kurulu kararı 
da bu santrallar için gündeme getirilmiş olsa gerek; çünkü, inşaatların süresi 31.12.2002'de bitiyor, 
orada, ÇED Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin geçici olarak askıya alınmasının süresi de 
31.12.2002'de bitiyor. 

Getirildi, Samsun'a kuruldu. Bu santrallar nedir? Biz, komisyon olarak iki kere gittik, santral-
larda inceleme yaptık. Birinci gidişimizde, bize "bunların 2 ünitesi çalışıyor, yüzde 10 kapasiteyle 
çalışıyor. Bunların 7 ünitesinin birden çalışması için de bize beş günlük bir süre lazım" denildi. Biz 
de, o zaman "tekrar gelelim" dedik, komisyon olarak ikinci defa buraya gittik. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben, bunu, firmaların gücü olarak görüyorum. İkinci kez git
tiğimizde, hemen yanında bulunan, Karadeniz Bakır İşletmelerine ve TÜGSAŞ'a ait fabrikalar sus
muştu; çünkü, mevcut kirlilik, bu santralların da tam kapasiteyle çalışması halinde inzimam olacak 
kirlilikle yüksek boyutlara varacağı için, gizli bir el -ben halen çözemedim, arkadaşlarım da 
çözemedi, Komisyon Başkanı Sayın Cemal Yılmaz Demir de çözemedi ama- o gün, o iki fabrikanın 
çalışmasını engelledi ve biz, hava kirliliğini, sadece mobil santrallar yönünden inceleme fırsatı bul
duk. 

Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, bu santrallar, çok katlı yapılardan oluşmakta ve ayrıca -
dikkatlerinize sunuyorum- her iki santralın günde yakacağı 1 000 ton 6 numaralı fuel-oil; 1 000 
ton... Yani, bu santrallar, tam kapasiteli çalıştıkları zaman, günde 100 tanker 6 numaralı fuel-oil 
yakacak. 

Şimdi, düşünün, nasıl bir sistem kurarsanız kurun -Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Murat 
Beyin dediği gibi- bunun önlemini almak mümkün değil; burası, Samsun'a bir felaket saçacaktır. 

Değerli arkadaşlarım -Sayın Mustafa Demir bahsetti- Hz. Allah'ın Samsun'a bir lütfü var. Doğu 
Karadenizden denize paralel olarak devam eden dağlar, Samsun'a geldiğinde, bir yarım ay gibi 
geriye çekilmekte ve Samsun hudutlarını terk ettikten sonra, yine, kıyıya paralel olarak, dik olarak 
devam etmektedir. Yarım ay içerisindeki bu bölgede, Samsun ve Türkiye'nin şansı olan, Yeşilırmak 
ve Kızılırmak Ovaları bulunmaktadır. 

Şimdi, ben, burada, Samsun'un başına açılan bir felaketle ilgili olarak konuşuyorum ve bir 
Samsun Milletvekili olarak, böyle bir konuyla ilgili olarak konuşmaktan üzüntü duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, yıllardan beri, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın meydana getirdiği Çar
şamba ve Bafra Ovalarının sulama kanallarına yılda 1,5-2 trilyon lira gibi çok komik ödenekler 
ayırabiliyoruz; tahmin ediyorum, bu senede ikisinin toplam ödeneği 3-4 trilyon lira. 

Değerli arkadaşlarım, Samsun'un kurtuluşu, o projenin uygulanışında. Samsun, bugün, işsizlik 
oranının en yüksek olduğu bir ilimiz; devlet yatırımından nasibini almayan, ama, böyle zehir saçan 
santralların kurulduğu bir ilimiz; çok güzel ve güzide bir ilimiz. Biz isterdik ki, düşünürdük ki, o 
sulama kanallarını bir an evvel faaliyete geçirelim ve Samsun'un kurtuluşu olan tarıma dayalı 
sanayii de bir an evvel Samsun'da gerçekleştirelim. 

Biz bunu yapamıyoruz, ödenek bulamıyoruz, devletimizin kıt imkânları buna ödenek ayırmaya 
yetmiyor. Ne yapalım; ondan sonra soğukhava depoları kuralım, ayrıca, uluslararası bir şekilde olan 
Samsun Havaalanına kargo ünitesi kuralım ki, bu ürünlerimizi soğukhava depolarından alıp ihraç 
edebilelim. Biz bunları düşünürken, Samsun milletvekili arkadaşlarımızla bunları planlarken, 
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bugün, maalesef üzülerek ifade ediyorum, bu santralı konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu bana 
üzüntü veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, konu hakkında çok konuşmak mümkün; ama, ben, şunu ifade etmek is
tiyorum: Bu santrallar Samsun'da kaldığı müddetçe, Samsun halkının huzur duyması mümkün 
değil. Neden diyeceksiniz; biz, komisyonda inceledik ve uzmanlara sorduk. Değerli arkadaşlarım, 
şimdi size en basit bir şeyini söyleyeyim: Samsun'da, bu santrallara 5 kilometre mesafede, Samsun 
İlinin içmesuyunu temin eden arıtma tesisleri var, Aşağıçinik'te antma tesisleri var ve bu santralla 
arasında da 5 kilometre mesafe var; o arıtma tesisinin açıkta olan dinlendirme havuzları var. Ben 
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Sayın Murat Tuncer'e bu soruyu sordum. 
Deniliyor ki: "Bu fuel- oilin yanması sonucunda kükürtdioksit oluşur; o ne kadar absorbe edilmeye 
çalışılırsa çalışılsın, bir bölümü havaya karışır, havada bir nem bulutuyla karşılaştığında sülfürikasit 
olarak yere yağar ve o sülfürikasit yağmurları da, ters bir rüzgârla gidip, Samsun'a içmesuyu temin 
eden o havuzların üzerine konabilir." 

Dediğim gibi, ben bunu Sayın Tuncer'e sordum: Bunun toplu ölümlere sebep olması mümkün 
müdür dedim. "Evet, mümkündür; başka; kronik akciğer hastalıklarına, göğüs hastalıklarına sebep 
olması mümkündür" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, sürem bitiyor. Esasında, bu konuda çok daha fazla konuşmak isterdim. 
Yalnız, komisyon yaptığı çalışmalar sonucunda şu kanaate varmıştır; 25-30 madde civarında alın
ması gereken önlemleri tespit etmiştir. Yani, alınması gereken önlemlerin çokluğu dahi, bu santralın 
nasıl bir felaket olduğunu göstermeye yeter diye düşünüyorum. 

Yalnız, bu arada, bu işte birinci derecede sorumlu olduğunu düşündüğüm Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanının kendisini tebrik ediyorum; ANAP'tan AKP'ye geçmiştir, tekrar seçilmiştir; 
kendisini kutluyorum. Demokrasiye inanan bir insan olarak kutlamamız lazım. 

Eğer "Büyükşehir Belediye Başkanımız bu santralları Samsun halkının başına bela ettikten 
sonra şu anda ne yapıyor" diye sorarsanız, şimdilerde, beş yıldır birlikte çalıştığı daire başkanlarına, 
mimarlara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Önder. 
İLYAS SEZAİ ÖNDER (Devamla) - ...mühendislere, Samsun'un bir Yılanlıdere çöp istasyonu 

vardır, orada, insan haysiyetine, onuruna yakışmayacak bir şekilde görev vermiş, açıkta onları 
dolaştırıyor ve belediyeden de onlara aylık maaş veriyor; belediyenin birimlerinde Cumhuriyet 
Halk Partisine oy verdiklerinden şüphelendiği insanları, uzman işçileri birimlerden alıp asfalt 
yamama işine gönderiyor. 

Ben, bu arada, Sayın İçişleri Bakanıma da bir sitemde bulunmak istiyorum: Bu konuda 28 
Nisanda verdiğim yazılı soru önergeme, hâlâ, bugüne kadar bir cevap alamadım. Yani, bu Büyük
şehir Belediye Başkanının bu kadar koruma altında olmasını da, değerli arkadaşlarım, doğrusu, an
lamış değilim. 

Biz, yaptığımız inceleme sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanının bu santralın kurul
masında bir numaralı müsebbip olduğunu tespit ettik. Ancak, santralın kurulduğu yer, büyükşehir 
hudutları dışında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Önder, lütfen, konuşmanızı bağlar mısınız. 
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İLYAS SEZAİ ÖNDER (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Santralın kurulduğu yer büyükşehir dışında olduğu için, cezaî sorumluluğu cihetine gitmedik. 
Ancak, yaptıkları işlemlerle büyük kamusal zarar verdikleri açıkça görülen, dönemin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanları Sayın Cumhur Ersümer ile Sayın Zeki Çakan'ın, Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesine göre yargılanmak üzere, haklarında bir soruşturma komisyonu kurulmasına, bu 
dönemde görevli TEAŞ Yönetim Kurulu veya sonraki adıyla EÜAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin de 
haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdik. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Yalnız, ben, bu konuda büyük emek veren, çalışma sergileyen Samsun'daki sivil toplum 
kuruluşlarına, Samsun Barosunun eski ve yeni başkanlarına huzurunuzda teşekkürlerimi 
sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum; sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
Sayın Demir, süreniz 10 dakikadır. 

— MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Baykan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tekrar, araş
tırma komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, buradan çok açık anlaşılacağı şekilde, o günkü siyasî irade -az önceki 
konuşmamda da Grup adına belirtmiştim- belli hesaplamalarla ve belli gerekçelerle birlikte Tür
kiye'nin gündemine mobil santralları bir şekilde getirdi. Birinci etapta, bahsettiğim gibi, düşük öl
çekli; ama, en son Samsun'da 100 + 100 = 200 megavatlık kurulacak santrallara gelene kadar bu 
süreci hep birlikte yaşadık. 

Yapılan çalışmalar neticesinde de şu fevkalade anlaşılıyor ki -bugün de gerçek onu gösteriyor-
Türkiye'nin, ne yazık ki, o mobil santralların ürettiği elektriğe ihtiyacının olmadığı açık bir şekilde 
ortaya çıkmış oldu. Çünkü, hükümet, yaptığı uygulamalarla birlikte şu anda o santralları çalıştır
mıyor, sözleşmeden doğan yükümlülüğü gereği, kamuya yükümlülük altına sokulduğu için, 1 200 
000 + 1 200 000, yani iki ayrı santrala 2 500 000 dolara yakın para ödenmeye devam ediliyor. Ama, 
buradan baktığımda, bir Samsun Milletvekili olarak şunu bir kere daha dile getirmek istiyorum: 
Türkiye'nin, tarım alanı genişliği açısından hemen hemen en optimum, en güzel kullanılan ve tarıma 
dayalı bir bölge olduğu için de nüfusunun yüzde 47'si köylerde yaşayan, geçmiş hükümetlerin uy
gulamaları ve siyasî krizler neticesinde, tarım politikasındaki yanlışlıklar neticesinde, şu anda Tür
kiye'de yüzde olarak en çok işsizi olan il, Samsun'dur. 

O dönemi biz yaşadık, Samsunlu yaşadı. Bütün o çöküntü, o kriz ortamında Samsunlu, 
neredeyse hayatından umudu kesecek hale gelmişti. O santralın ilk çalıştığı dönemlerdeki çıkardığı 
dumanı ve Samsun'un üzerine yayılmasını hafızalarımızda şöyle bir canlandıralım; 1 000 ton, yani 
-Sayın Önder de bahsetti- 10 tonluk 100 tane tanker -bir günde- veya yaklaşık 15 tonluk 75 tanker 
dolusu fuel-oilin 365 gün devamlı yandığını farz edelim. Benim sanayicilik geçmişim var. Bu fuel-
oilin ne menem bir şey olduğunu ben çok iyi bilirim. Yani, teknik düzeyde yüzde 3'e kadar fılitras-
yonun sağlanabildiği falan belirtiliyor. Bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Eski Bakanımız Sayın İmdat 
Bey de gülüyor; çünkü, o zaman birifingi biz santralda almıştık; o bile hayret etmişti, o zaman hay
retini gizleyememişti. 
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Bir defa, mevcut haliyle mobil santralı oraya hiç koymasanız, Samsun, acil tedbir alınması 
gereken bir kent hüviyetinde bütün kirliliklerde. Tarımsal, ziraî ilaçlar, azot, bakır ve nitekim, yine, 
orada belli sanayi tesisleri var. Doğalgaz olmadığı için kullanılan kükürt oranı yüksek kömürler 
nedeniyle -bir de kaçak giriyordu o zaman Samsun'a bu petrokok dediğimiz hadise- Samsun'da, gün
de, zaten 13-14 ton civarında o gün atmosfere kükürtdioksit zaten yayılıyordu; bu mobil santrallann 
devreye girmesiyle birlikte "3-4 ton" deniliyor teknik şartnamelerde, sözleşmelerde; ama, hiçbir 
zaman, bu, uygulamada 8-10 tondan aşağı düşmeyebilecek bir kirlenmeye sebebiyet verecek mahiyet
teydi; ama, bu bir netice. Neticede, raporun getirdiği, teknik ve pratik bilgilerimizin bizi getirdiği nok
ta bu; ama, mobil santrallann ismi "mobil" yani, gezer, taşınabilen. Gerekçesi de, dünyada kullanılışı, 
tabiî afetlerde, çok acil durumlarda, hayatî önem arz eden konularda yürürlüğe sokulan bir sistem. 
Hemen devreye sokulabilen, hemen bırakılabilen, ihtiyaç olduğu yere taşınabilen sistemler ki, küçük 
ölçekte enerji üreten, küçük miktarlarda enerji üreten sistemler olarak kullanılıyor. 

Bir defa, burada şunu düzeltmek istiyorum: Samsun'a yapılanlar mobil santral değil değerli 
milletvekili arkadaşlar. Samsun'a yapılan, 100+100 MW, yönetmeliklere ve hukuka da hile 
yapılarak iki ayrı firmaymış gibi, borusu tek, yönetim şeması tek; her şeyi tek elden idare edilen; 
ama, iki ayrı firmaya ait olan bu mobil santrallann ismini şöyle değiştirmemiz gerekiyor: "Fuel-oil 
çevirim santralları" ve ne yazık ki, bu şekilde dizayn edilmiştir ve o günkü, Sayın Önder de okudu, 
evet, vazgeçilmek üzere olunan santrallann tekrar... Neye bağlıyoruz bunu; o günkü siyasî iktidarın 
yukarıdan tavsiyesi, firma sahibinin de Samsun'daki büyük kulisi neticesinde, belki de zorlamalar
la -siyasî parti işleyişlerini o günkü gündemde hafızamıza bir getirelim- bir talep mektubu 
alınabiliyor 1 tanesi için; al sana 2 tane getiriliyor... 

En önemli nokta; bunun sorumluları -Samsun'a bunu yaşattılar- mutlaka, bunun hesabını ver
melidirler. Nedir o; bir gün bakıyoruz, yol yapımı, malzeme çekimi için anlaşmalar yapılıyor 
taşeron firmalarla birlikte; mobil santral yapılacağı öğreniliyor o zaman. Halktan kaçırılarak, 
demokratik, şeffaf... Hele hele, Türkiye'nin en mümbit arazileri olan, bütün Türkiye'ye, hatta yurt 
dışına da tarımsal ihracat yapan bir bölge; kuş zenginliği fazla olan bir bölge; kanatlı hayvanların 
bol olduğu bir bölge; seracılığın gelişmekte olduğu bir bölge ve insanların, büyük ölçüde, geçimini, 
sanayiini de ona temellendirmeye çalıştığımız, Türkiye'nin ikinci büyük tarım havzasında yapılan 
bir sistem; bunu yapmaya kimsenin hakkı yok; olmamalı; yok... Türkiye, kimsenin çiftliği değil, 
kimsenin özel şirketi değil. Halk, bilgisinden kaçırılarak bir şey yapılması gereken insan yığınları 
da değil; olmamalı. 

Araştırma komisyonumuz raporunu hazırlamıştır. O günkü siyasîlerin bunda çok ciddî etkileri 
olmuştur; kimse, buna "dur" dememiştir. Kaldı ki, AK Parti Hükümeti, kurulduktan sonra -58 inci 
ve 59 uncu hükümetler döneminde- bakanlık -Sayın Koç da, muhalefet milletvekillerimiz de pekala 
biliyor- ilk etapta, ilk fırsatta, bunu yüzde 10 kapasiteye düşürdü. Neden; hem zararlı olması hem 
de enerji ihtiyacı açısından; daha sonra yüzde 5'e düştü. Değerli arkadaşlar, Samsun Barosunun yap
tığı başvuru doğrultusunda, idare mahkemesi, bunun yürürlüğünü durdurdu ve bakanlık, tamamen, 
şu anda üretimden alıkoymuş oldu. Temyiz edildi dava; neticeyi bekliyor. Kaldı ki, icranın elini 
kolunu bu kadar bağlayan bir sözleşmenin gerekliliği de nereden doğmuştur, onu bilemiyoruz. 

Bir en önemli nokta daha; bütün yönetmeliklere geçici maddeler konularak -bir de öteki yönet-
meliklerdeki yerleri, şartları yerine getirmesine koyuyor; halbuki, orada da kaldırılmış- yani, hiçbir 
yönetmeliğe bağlı kalmaksızın, 31.12.2002 tarihine kadar, mobil santrallarla ilgili yönetmelikler -
yani, fuel-oil çevrim santrallarıyla ilgili, önünde devasa, koskoca -hiçbir engele takılmayacak olan 
bir uygulama... 
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Değerli arkadaşlar, önemli bir nokta daha var. İmar planı yapma yetkisini... Yönetmelikte 
değişiklik yaparak, plan teklifinde bulunuyorsunuz; bu planı onbeş gün içerisinde de onaylamak 
zorunluluğu getiriliyor. Ülkede savaş mı var?! Enerji kıtlığından dolayı ülke enerjisiz mi kaldı?! 
Yetmiyor; ondan sonra, yine, yönetmelik değişikliğine göre, ruhsat için müracaat edildiğinde, on
beş gün içerisinde karara bağlamak zorundasınız. Peki, teknik heyet onbeş gün içerisinde, ruhsata 
bağlanabilirliğine karar veremiyorsa ne olacak?! Vereceksiniz!.. Böyle bir uygulama, ne yazık ki, 
Türkiye'de gerçekleşmiştir. 

Bugün, Yüce Meclisimize, değerli katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı, Samsun adına, 
Samsun halkı adına, sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. 

Buradan, Samsun'da, bu mobil santral konusunda çok büyük mücadeleler veren mühendis 
odalarına, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, Makine 
Mühendisleri Odamıza, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odalarımıza, özellikle Kimya Mühendis
leri Odası Başkan ve Yönetim Kuruluna -çok detaylı bir rapor hazırlayıp bize o zaman verdiler; 
komisyona teslim ettik- oradaki bütün teknik ölçümleri, bütün sıkıntıları ve sakıncaları, çok sağlık
lı, hassas bir şekilde Komisyonumuza intikal ettiren arkadaşlarımıza, Sam-Sev Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyelerine ve buna benzer, isimlerini burada sayamadığım Samsun'daki nice sivil toplum ör
gütüne ve Samsunlu kardeşlerimizin Samsun'a sahip çıkma, Türkiye'ye sahip çıkma, çevreye ve 
sağlığa sahip çıkma konusundaki büyük gayretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Bu, Türkiye'nin gündemine de bu şekilde taşınmış oldu. Yalnız, Samsun'la ilgili değil, 
Anadolu'nun diğer kentlerinde de bu fuel-oil çevirim santrallannın üretiminin durdurulması ve Tür
kiye'nin, gündemine tekrar gelmeyecek şekilde gündemden çıkarılması gerektiği kanaatini 
taşıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu rapor konusunda çalışma sırasında -ben de 
komisyonda üyeydim- şunu gördük ki, kamu yönetimi, siyaset ve işadamının oluşturduğu üçgenin, 
artık, Türkiye'de tekrar olumsuz hale dönüşmemesi için, Yüce Parlamento, mutlaka, gerekeni 
yapacaktır, yapmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız Sayın Demir. 

Buyurun. 

MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Samsun'a bu olayı yaşatan, ülkede çok büyük kamu zararına 
sebebiyet veren sorumlular hakkında, inanıyorum, Yüce Parlamentonun üyeleri gerekeni yapacak
tır, yapmalıdır. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Heyetinizi ve Heyetin Değerli Başkanını saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Demir. 

Komisyon adına, Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer; buyurun. (Alkışlar) 

(10/29,31) ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Samsun'da 
kurulma çalışmaları sürdürülen iki mobil santralın yer seçiminde bilimsel kriterlerin gözönünde 
bulundurulup bulundurulmadığı ve bu santralların insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından 
yaratacağı sakıncaların ortaya konulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
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maddeleri uyarınca, kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde komisyon 
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de bir dönemin enerji politikaları gereği, biraz önceki konuşmacılann da belirttiği gibi, 
arz-talep rakamlarının yüksek tutularak Türkiye'de acil bir enerji çözüm politikası gereği uygulanan 
yöntemlerden biri de mobil santrallar ve bu mobil santralların kuruluş aşamasında, acil, çevre kir
liliği, hava kirliliği düşünülmeden yer tespiti yapılmış. Samsun mobil santralı da bu çerçevededir. 
Bundan -biraz önce Haluk Koç Beyin ifade ettiği gibi- sadece, Samsun milletvekilleri rahatsız değil, 
Kırıkkale milletvekilleri de rahatsız, Mardin ve Van milletvekilleri de, bilemediğim başka santral
ların bulunduğu illerin vekilleri de rahatsız. 

Mobil santralların çalışma sistemi, artık, çağımızda, teknik olarak dünyada terk edilmekte olan 
yöntemlerden biridir. Türkiye'de bu, 6 nolu fuel-oillerle çalışıyor. Fuel-oil terk ediliyor; atmosfere 
vermiş olduğu gazın, insan sağlığı ve bitki örtüsünü öldürücü etkisi var. Nitekim, komisyonda din
lediğimiz Sağlık Bakanlığı temsilcisi, kanserojen etkisinin olduğunu ifade buyurdular. Çarşamba 
Ovası, bitki ve sebzede Samsun'u beslerken; bugün, artık, Çarşamba'da espri haline gelmiş, sokak
taki satıcı, esnaf diyor ki: "Bafra malı var, Bafra malı var"; orası biraz daha temiz görüldüğü için, 
Çarşamba terk edilmiş. Aynı şey, Kırıkkale için de geçerli; bizim de, Türkiye'de, üzümüyle, bit-
kisiyle, sebzesiyle meşhur Hasandedemiz vardı. Şu anda, Hasandede'de, bitki, sebze yetişmiyor. 
Burada, başkanları da çok fazla suçlamamak lazım; gerek Samsun Belediye Başkanı gerek Kırık
kale'deki santral için teklifte bulunan belediye başkanları, tabiî, çevreye yatırım gelsin, işsizliğe 
çözüm bulalım gayreti ve tasası içerisinde bu işe ağırlık vermişlerdir. Bunlar, üst düzey ve teknik 
seviyede araştırılıp, kurulması gereken şeyler. 

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulun 18.3.2003 tarihli 49 uncu Birleşiminde alınan 762 sayılı 
kararla kurulmuş bulunan Komisyonumuz, 6.5.2003 tarihinde göreve başlamış, yoğun bir çalışma 
süreci sonucunda raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunmuştur. 

Çalışma süresi içerisinde, komisyonumuz, toplam 10 birleşim yapmış, konu hakkında, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlardan toplam 
46 kişinin bilgisine başvurmuş ve belgeleri incelemiştir. Bu akademisyen ve temsilcilerle ilgili geniş 
dokümanlar raporda mevcuttur. 

Komisyonumuz, bu çalışmaların yanı sıra, 19.6.2003-20.6.2003 tarihleri arasında bölgede in
celemelerde bulunmuş, yöre halkının sorunlarını dinlemiş, toplantılara katılmış ve bilgiler toplamış
tır. Komisyon arazi çalışmalarına başlamadan önce Samsun Valiliğinin organizasyonu ile Devlet Su 
İşleri Salonunda kapsamlı bir toplantı yapılmış; bu toplantıda, kamu kuruluşlarından ve sivil top
lum örgütlerinden çok sayıda temsilcinin, santralın konuşlandırılmasıyla ilgili görüşlerini almıştır. 

Komisyonumuz, ayrıca, her iki mobil santral bacasından TÜBİTAK tarafından emisyon öl
çümü yapılması çalışmalarına katılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Samsun İli, yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik göstermektedir; 
birincisi, güneydeki dağlık kesim; ikincisi, dağlık kesim ile kıyı şeridi arasında kalan yaylalar; 
üçüncüsü, yaylalar ile Karadeniz arasındaki kıyı ovaları. Yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yük
sek ovalarından Bafra ve Çarşamba Ovalan bu bölgede yer almaktadır. Bitki örtüsü yönünden ol
dukça zengin olan Samsun'da ormanların yanı sıra, ovalarda bağ, bahçe, çayır ve ekili alanlar önem
li yer tutmaktadır. İlin en önemli tarımsal ürünleri, buğday, tütün, mısır, sebze, şekerpancarı ve çel
tiktir. Arazi ve verimli tarım alanları, endüstriyel emisyonlardan, sıvı ve katı atıklardan, kimyasal 
atıklardan çeşitli şekillerde etkilenmektedir. Yapılan araştırmalara göre, hava kirliliği ve asit yağ-
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murlanndan, kirlenmiş sulardan, katı atıklardan ve ziraî mücadele ilaçlarından toprakların kirlen
diği; bu kirliliğin, insan sağlığı ve ekolojik yapı üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün artmak
tayken, mobil santrallann, çevre kirliliğinin en yoğun olduğu bu bölgeye konuşlandırılmış olması 
tetikleyici bir faktör olmuştur. 

Mobil santrallann kurulmasının önünde engel olarak görülen Gayrisıhhi Müesseseler Yönet
meliği, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kir
liliğinin Korunması Yönetmeliğinde değişikliklere gidildiği; ancak, yapılmak istenilen değişiklik
lerin Danıştay tarafından iptal edildiği bilinmesine rağmen, TEAŞ'ın, mobil santrallann kuruluş yeri 
olarak Muğla, Dalaman ve Bartın'ı belirlediği; ancak, kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin santral
lann buralarda kurulmasını engellediği; bu girişimlerden sonra mobil santrallann Samsun'da kurul
masına karar verildiği bilinmektedir. 

Çevresel etkileri dolayısıyla dünyada kullanımı hızla terk edilen, günlük olarak 1 000 tonun 
üzerinde 6 nolu fuel-oil tüketecek olan santralın, atmosfere yüksek derecede kükürtdioksit ve 
azotoksit ihtiva eden gaz bıraktığı, yöredeki deniz ve yeraltı sularının santraldan kaynaklanacak 
atıklardan olumsuz yönde etkilenerek zarar göreceği açıktır. 

İnceleme sonuçlarından, mobil santral kurulmadan önce, bölgede, TÜGSAŞ -azot fabrikası 
tabir edilen- ve Karadeniz Bakır İşletmelerinden kaynaklanan kükürtdioksit açısından kirlilik ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu nedenlerden dolayı, halihazırda 2001-2002 ile 2002-2003 yılları arasında, kükürtdioksit 
açısından birinci derecede kirli iller arasında yer alan Samsun'a mobil santrallann kurulmasını an
lamak mümkün olmamıştır. 

Buna ilaveten, mobil santrallann sahası, Mavi Akım Projesi kapsamında inşa edilmiş doğalgaz 
boru hattına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, doğalgazla çalışması yerine 6 nolu 
fuel-oille çalıştırılması anlaşılamamıştır. 

DPT, 30 Haziran 1999'da ve 11 Ekim 1999'da olmak üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına ayrı ayrı iki uyarı yazısı yazmış, bu yazılarda "sizler, öylesine kontrolsüz imtiyazlar veriyor
sunuz ki, bu imtiyazlar sonucunda, Türkiye, önümüzdeki on yıl içerisinde enerji fazlasıyla kar
şılaşacak" denildiği halde, mobil santrallar kurulmuştur. Buna rağmen mobil santrallann devreye 
sokulmasıyla, enerji fazlalığı ortaya çıkmıştır. 

Samsun'da kurulu Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Altınkaya ve Derbent Hidroelektrik Santral-
larının üretimleri düşürülmeye başlanılmış, daha sonra da santrallann üretimleri tamamen durdurul
muştur. 

Ayrıca, çok az yatırımlarla tamamlanıp üretime geçebilecek Boyabat hidroelektrik santralı gibi 
santrallar devreye sokulmayarak, kamu zararına sebep olunmuştur. 

Bilindiği üzere, mobil santrallar, gezer ve yüzer tipte olabilen termik santrallar sınıfına giren 
santrallardır; normal, sabit elektrik santrallarından farklı olarak, kolaylıkla taşınabilen, kısa sürede 
işletmeye açılabilen santrallardır; sürekli elektrik üretilmesinin ötesinde, doğal afet, lokal enerji 
sıkıntısının yaşandığı, hayatî önem arz eden durumlarda ilgili yöreye elektrik enerjisi sağlamak 
amacıyla kullanılması düşünülen santrallardır. Halbuki, Samsun'da kurulmuş olan mobil santral
lann yapısına baktığımız zaman, bu santrallann, gerek amacı gerekse yapısı itibariyle, yukarıda 
belirtilen özelliklerin hiçbirisiyle örtüşmediğini açıkça görmekteyiz. Zira, Komisyon tarafından 
yapılan incelemelerde de görüldüğü gibi, bu santrallar, karada büyük platformlar üzerine kurulmuş 
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çok katlı yapılardan oluşmakta ve sabit bir görünüm arz etmektedir, mobil özelliği bulunmamak
tadır. 

Bu santralların kurulması, herhangi bir bölgesel ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. Yukarıda 
belirtildiği gibi, Samsun İlinde yaklaşık 1 300 megavat kurulu güce sahip, Hasan Uğurlu, Suat 
Uğurlu, Altınkaya, Derbent Hidroelektrik Santralları ve güçlü iletim hatları ile indirici trafo mer
kezleri yer almaktadır. Herhangi bir aciliyet söz konusu olmadığı gibi, Samsun'da enerji açığı da 
bulunmamaktadır. Bartın-Cide ve Fethiye-Dalaman'da konuşlanmasına karar verilen ve buna göre 
sözleşmeleri imzalanan santralların konuşlandırma yerinin Samsun olarak değiştirilmesinin hangi 
mücbir sebepten kaynaklandığı izah edilememektedir. Her ne kadar, EÜAŞ Yönetim Kurulunda, 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yazısı bir talep ve istek gibi değerlendirilip, yer değiştiril
me kararı öyle verilmişse de, santralın kurulduğu yerin Büyükşehir Belediye hudutları dışında ol
ması, Tekkeköy İlçe Belediyesi hudutları dahilinde bulunması nedeniyle, bahis konusu yazının bir 
gerekçe olarak kabul edilmesini mantıksal bir çelişki olarak görmekteyim. 

Enerji ihtiyacı olduğu ileri sürülerek yer seçimi yapılan ve ihale şartlarının son derece uygun 
olduğu belirtilen, Dalaman ve Bartın'da kurulması öngörülen iki ayrı santralın, daha sonra çeşitli ar
gümanlarla Samsun'da konuşlandırılmasının tesadüfi olmadığı, yüklenicileri korumaya yönelik 
siyasî tasarruflar olduğu intibaı uyanmaktadır. Hukukî boşluk yaratılıp, insan ve çevre sağlığını hiçe 
sayarak gerçekleştirilen bu tasarrufların yüklenici firmalara avantaj sağlayacağı muhakkaktır. 

Bakanlar Kurulunun 16.3.1998 tarih 98/10286 sayılı kararıyla, EÜAŞ'a, mobil santralın konuş
landırma yerlerinin tespiti ile bu yerlerde konuşlandırılacak mobil santralların kiralanması ve hiz
met alımı yoluyla işletilmesi yetkisi verilmiştir. 98/10286 sayılı Bakanlar Kurulu kararının amacı, 
ülkenin enerji sıkıntısı çekilen yörelerinde mobil santralların kurulması yoluyla yöresel elektrik 
açığının giderilmesine yöneliktir. Bu amaca istinaden, o zamanki adıyla TEAŞ tarafından, elektrik 
sıkıntısı çekilen Fethiye, Finike, Bartın ve Cide'nin de içinde bulunduğu dört bölgede ihtiyaç tespit 
edilerek sözleşmeler yapılmıştır; ancak, daha sonra, söz konusu mobil santralların Samsun İline 
kaydırılmasına ilişkin idarî işlemin tesisinde sebep, maksat ve amaç yönünden hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır. Zira, Samsun İlinde böyle bir enerji açığı söz konusu değildir. 

Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarında yer alan Bafra ve Çarşamba Ovaları arasındaki her tür
lü tarıma elverişli arazi üzerindeki bitki örtüsü, mevcut sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilikten 
dolayı yeterince zarar görmekteyken, buraya kurulan söz konusu santrallar mevcut kirliliği et
kileyici unsur oluşturmuştur. Zira, Samsun ve çevresi, hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerimiz
den birisi durumundadır. İnsan sağlığı ve çevre açısından büyük tehlike oluşturan bu durumun dik
kate alınmayarak yeni kirletici unsurlara fırsat verilmesi kamu zararının doğmasına neden olmuş
tur. 

TEAŞ, yüklenicisi farklı iki tüzelkişi olan, 100 megavat gücündeki iki santralın Samsun İlinde 
birbirine bitişik iki parselde konuşlandırılmasına izin vermek suretiyle kanuna karşı hile işlemiştir. 
Genel hukuk ilkeleri açısından yoklukla malul bu işlemin devam etmesi hukuka uygun değildir. 
Kaldı ki, 2 kilometre yakınında bulunan mavi akım doğalgaz boru hattı gözönünde bulundurularak 
çift yakıt veya doğalgaz kullanılacak şekilde sözleşmeye yeni bir hüküm ilave de edilmemiştir. 
Nitekim, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 10.10.2001 tarihli 3/6, 3/7 sayılı TEAŞ Yönetim Kurulu 
kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde de özetle "TEAŞ Yönetim Kurulu 
kararıyla her biri 100 megavat kapasiteli iki eş üniteden oluşan mobil santralın aynı ekosistem için
de 150 megavat üzeri bir güç santralı olacağı ve ÇED Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde kurulu 

- 1 4 9 -



T.B.M.M. B : 96 2 . 6 . 2004 O : 1 

gücü 150 ve üzerinde olan termik güç santrallarında ÇED sürecinin uygulanacağı, gerek ÇED 
Yönetmeliğine geçici bir madde eklenmesi gerekse çevre mevzuatıyla ilgili diğer yönetmeliklerde 
yapılan değişiklikler dikkate alındığında, amacın, mobil ve yüzer santralların konuşlandırılacak yer, 
tesis ve üretim aşamasında çevre mevzuatıyla ilgili hükümlerin 31.12.2002 tarihine kadar uygulan
mamasını sağlamak olduğu ve mevzuatın askıya alınıp bertaraf edildiği açıktır. Bu nedenlerle, 
TEAŞ Yönetim Kurulu kararında çevre mevzuatına, kamu yararına ve hukuka uygunluk görül
memiştir" denilerek yürütmeyi durdurma karan verilmiştir. 

İLYAS SEZAİ ÖNDER (Samsun) - Şimdi iptal edildi o karar. 

MURAT YILMAZER (Devamla) - Evet. 
Bu karara karşı ilgili idare tarafından yapılan itiraz, bölge idare mahkemesi tarafından reddedil

miştir. Aynca, İki ayn tüzelkişi tarafından işletilen santrallar, sunum esnasında hazırlanan dokümanlar 
ve duvardaki üretim akım semasındaki tek tüzelkişilik görüntüsünde sunulmuştur. Her iki santralın 
denizdeki tek bir boru hattından yakıt aldığı da, mahallinde yapılan incelemede tespit edilmiştir. 

Sözleşmeler incelendiğinde, yüklenici firmaların her birinin, tek bir santral için 75 000 000 
dolarlık yatırım yaptıkları ve her ay 77 000 000 kilovat/saat elektrik enerjisi üretme taahhüdünde 
bulundukları, ilgili idarenin de (EÜAŞ)... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazer, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız; size 1 dakikalık eksüre 
veriyorum. 

Buyurun. 
MURAT YILMAZER (Devamla) - ...beş yıllığına bu elektriği satın alma garantisi verdiği; 

bunun da maliyetinin toplam 231 264 000 dolar olduğu görülmektedir; ancak, ne yazık ki, bugün, 
santrallar, enerji fazlalığı gerekçesiyle yüzde 10 kapasiteyle çalıştırılmakta -Kırıkkale'deki de aynı; 
yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor- sözleşme gereği, devlet, onlara da sürekli, üretmediğine para 
veriyor. 

Devlet, her iki santrala, kira bedeli olarak, her ay, ayrı ayrı 1 200 000 dolar civarında para 
ödemek zorunda bulunmaktadır. Bu durum, gerek özel kesim gerekse devlet açısından son derece 
üzücü bir tablodur. Kamu kaynaklarının plansız ve programsız bir şekilde harcanmasına sebep olan 
veya göz yumanların cezasız kalması kamu vicdanını rahatsız ettiği gibi, toplumun, devlete, devlet 
görevlilerine, siyasetçilere ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MURAT YILMAZER (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha... 
BAŞKAN - Sayın Yılmazer, lütfen tamamlar mısınız konuşmanızı; son 1 dakika... 

MURAT YILMAZER (Devamla) - Ülkenin ekonomik ve sosyal durumunun bozulmasının asıl 
sebeplerinden biri de, dışarıdan borç alarak, kullanmadığımız elektriğe yüksek fiyatlarla alım garan
tisi vererek, devleti borç altına sokacak isabetsiz yatırımlarda bulunulmuştur. 

Bütün bu sebep ve tespitlerden dolayı, Komisyonumuzun raporunda, projenin ihale safhasında 
görevli bulunan dönemin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer'in, yer değişimi 
safhasında görevli bulunan dönemin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın eylemleri ve 
kamusal zarara sebebiyet verdikleri kanaatine varıldığından, her iki bakan için soruşturma komis
yonu kurulması, bürokratlar için ise savcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edilmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, ben, bu Komisyonda -Komisyon Başkanımız Ankara dışında olduğu 
için- emeği geçen bütün arkadaşlarıma, milletvekillerimize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. 
Çok geniş ve kapsamlı bir bilgi; bu raporu tetkik ederseniz, Türkiye'de, kimyasal, biyolojik, çevre 
açısından oldukça geniş kapsamlı bir araştırma. 

Takdirlerinize arz ediyorum Sayın Başkan ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmazer. 

Son konuşmacı, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; teknik terimlerden ifadelerden, 
yönetmeliklerden çok bahsedildi, yargı kararlarından çok bahsedildi. Halk diliyle, işin özü ne; işin 
özü, üç beş kelimeyle şu, değerli arkadaşlarım: Birilerinin, Türkiye'deki temel hastalık dolayısıyla, 
siyasî iktidarın yakasına paçasına yapışıp, para kazanma yolunu, ticaret yoluyla, aramaları 
hikâyesidir mobil santral hikâyesi; bu kadar açık ve net. Şimdi, bakın, önce minareyi götürelim, 
sonra biz kılıfını hazırlarız. Bütün hikâye bu burada. 

Bakın, 1998 yılında Bakanlar Kurulundan çıkıyor. DPT'nin enerji yatırımlarına ilişkin mobil 
santrallarla ilgili bütün olumsuz görüşlerine rağmen, Bakanlar Kurulunda bu tarihte çıkıyor ve on
dan sonra, bunların kurulması için gerekli bütün sıhhî yönetmelikler, bütün çevre yönetmelikleri -
adlarına girmiyorum- 31 Aralık 2002 tarihine kadar uygulamadan kaldırılıyor. Yeter ki bunlar 
kurutabilsin; bunlara, bu engellere takılmasın, çevre ve sağlıkla ilgili yönetmelik engellerine takıl
masın. Kılıf hazırlanıyor ya. Söylediğim bu. 

Daha bitmiyor tabiî. Nerede yapılacak bu; Dalaman'da. Muğlalılar direniyor. Çevreciler akın 
ediyor Muğla'ya. Dalaman'da bir gece yatıyorlar. Daha sonra Bartın. Kastamonulular, Ciddiler 
direniyorlar. Samsun sahipsiz o dönem. Halk, birtakım sivil toplum örgütleri, 19 Mayıs Üniver
sitesi, Mühendis ve Mimar Odaları, Çevre Mühendisleri Odası, siyasî partiler, o bölgede yaşayan 
toplum kesimleri uyanıyorlar; ama, aşamıyorlar siyasî iradeyi; çünkü, siyasî irade birilerine para 
kazandırmak zorunda. 

Değerli arkadaşlarım, hikâye bu, bu kadar basit bu. Kimin parası bu, kimin parası; devletin 
parası. Bugünlere boşuna gelmedik biz. Mobil santral hikâyesi bunlardan bir tanesi. Acı, ama, ger
çek bu. Hiç uzun uzun konuşmaya gerek yok. Arazi tahsisi bile Bakanlar Kurulunun özel kararıy
la, bir KİT bölgesinde, Karadeniz Bakır İşletmelerinde özel yapılıyor. Bunu kabul etmek mümkün 
mü değerli arkadaşlarım! Yani, sert konuştuğumuz zaman, sert konuştu diyorlar, sivri dilli diyorlar. 
Bunları tahmin etmek bir yana, tahammül etmek mümkün mü! 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Samsun'da, 19 Mayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisleri Odası, 
Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, tüm siyasal 
partiler, Tekkeköy'ün Belediye eski Başkanı, Çarşamba, Dikbıyık, Çınarlık, Kutlukent Belediye 
Başkanları ve yöre halkı, tümü direniyorlar buna; ama, bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, bel
ki, bağlı bulunduğu siyasî iradenin kendisine yaptığı baskıyla, o ilişkiler yumağı içerisinde, ticaret-
siyaset ilişkisinin en kirlisinin yaşandığı dönemde bu kapıyı açıyor, açmak zorunda bırakılıyor. Hiç 
kimse mazur görmesin. Bugün, sizin belediye başkanınızdır; hayırlı olsun; ama, dikkat edin, sizin 
döneminizde de değişik davet mektupları çıkarabilir. Alışkanlık çok kötüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bazı şirket ilişkileri var. Dönem dönem, siyasî iktidara, Tür
kiye'deki bazı şirketler, yapılar, kene misali yapışır. Bunu geçen dönem sandıkta kalan siyasî ik-
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tidarların önemlilerinden bir tanesi yaşadı. Şimdi, aynı siyasî şirketlerden bazıları Samsun'da sizin 
yakanıza yapışmış durumda. 

Ben, burada, Sayın Ahmet Yeni ve Mustafa Demir'den başka, İktidar Grubundaki Samsun mil
letvekili diğer 5 arkadaşımın da olmasını isterdim. Sayın Ahmet Yeni oturuma devamlı katılıyorlar. 
Samsun'la ilgili çok önemli bir görüşme var ve İktidar Partisinden 5 milletvekili arkadaşım salonda 
yok. Bana kızabilirsiniz; ama, bunları söylemek zorundayız burada. 

Şimdi, bu şirket -ismini söylemeyeceğim- Karadeniz Bakır İşletmelerinin özelleştirilmesinde 
ihaleyi almıştır; yani, bir parti gitmiştir, bir parti gelmiştir iktidara. Dikkat edin değerli arkadaş
larım, bu sürecin içine giriyorsunuz. Sizleri tenzih ediyorum; ama, Türkiye'de siyaset öyle bir süreç 
ki, bu ilişkilerden bağımsız davranmaya başladığınız zaman sizi de yer. Bu ilişkilerin içine, ortasına, 
yumağına çekiliyorsunuz. Samsun bunun örneklerinden biri. Önce, belediye başkanını ambalaj
ladılar, size sundular, ondan sonra, Karadeniz Bakır İşletmeleri ihalesi aynı şekilde oldu. 

Değerli arkadaşlarım, demin söylediğim gibi "efendim, biz, bunu durdurduk..." Sayın Mustafa 
Demir'in, ben, samimiyetine inanıyorum. Bu, bir siyasî mücadeleyle oldu. Bakın, burada, demin 
gösterdim, birçok soru önergesi var, bunlara verilen cevaplar var; burada yargı süreci var. Yargı 
sürecinde, Danıştaya yapılan müracaatta, idare mahkemesine yapılan müracaatta veya idare mah
kemesinin verdiği karara şirketlerin yaptığı yürütmenin durdurulması itirazında, bozulmaması için; 
yani, devam etmesi için Çevre Bakanlığının ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının verdiği 
olumlu mütalaalar var. Yani, devlet kendini savunamıyor, kamu kendini savunamıyor. Bunu iz
lemek ne kadar acı bir şey. Şimdi, Sayın Başkan, ilk konuşmamda söylediğim gibi, nokta koyacak 
"konuyla ilgili araştırma önergesinin görüşmeleri tamamlanmıştır." Burada bitsin mi değerli ar
kadaşlarım; burada bitsin mi Sayın Dağcıoğlu?! Sizin duyarlılığınızı biliyorum bu konularda; 
Amasya Milletvekilimiz Sayın Albayrak -burada mı bilmiyorum- onun duyarlılığını da biliyorum 
bu konularda. Bu, burada bitmesin değerli arkadaşlarım. 

Bir defa, şunu çok iyi bilmek lazım: Samsun'da, şu yargı kararlarından sonra, idare yürütmeyi 
durdurduktan sonra, tekrar, bir şekilde, bu santralların çalıştırılıp, Samsun'un zehirlenmesine, Tür
kiye'nin soyulmasına, biz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, kesinlikle müsaade et
meyeceğiz. Biz Karadenizliler, biraz inatçıyızdır, biraz hırslı insanlarızdır, biraz dalgalıyız; ama, iyi 
yönde inadımızı, hırsımızı sergileriz. Bunları bu şekilde dile getirmek görevi de bir hırstır, bir inat
tır. Bunun burada kalmaması-lazım; Sayın Başkanın "görüşmeler tamamlanmıştır" cümlesiyle bit
memesi lazım. Sorumluluk sizde değerli arkadaşlarım; İktidarsınız. 

Bakın, şimdi. Sayın Komisyon Başkanı -ki. kendisine özellikle teşekkür ediyorum Samsun hal
kı adına- "bunların kurulması, hukuken yoklukla maluldür" dedi. Devletin kendisini savunacak 
mekanizmaları yok mu yargıda?! Bu tazminatın ödenmemesi gerekiyor; çünkü, hukuk by-pass edil
miştir, hukuk kuşa çevrilmiştir, hukuk yok sayılmıştır. Bir dönem, bunun kurulabilmesi için, yönet
meliklerin geçerliliği ertelenmiştir, kaldırılmıştır. Bunlar belgelidir. Yani, devletin soyulabilmesi 
için her türlü altyapı hazırlanmıştır. Devlet, burada, bu uygulamanın hukuken yoklukla malul ol
duğunu ve bu yönde tazminat ödememek için... 

Değerli arkadaşlarım, sonradan katılan milletvekili arkadaşlarım var. bir kere daha söy
lüyorum, devletin, yaptığı sözleşme dolayısıyla, hiçbir şey üretmeden bu iki kuruluşa ödediği para 
ayda 2 400 000 dolardır. Yazıktır değerli arkadaşlarım! Yazıktır!.. Yani, bu ülkenin kaynağıdır bun
lar. Sayın Demir söyledi, bölgeyi coğrafî olarak tanıttı. İnanın, o söylediğimiz ilçelerin dağ köy
lerine gidelim, Türkiye'nin daha az gelişmiş bölgelerindeki köylerden hiçbir farkı yoktur; hâlâ ne 
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yolu vardır ne doğru dürüst okulu vardır; hiçbir hizmet alamamakta ve bu senenin getirdiği doğa 
koşullarında, tarımsal ürün de elde edememektedirler. Yani, bu kadar yoksulluğun, bu kadar işsiz
liğin kol gezdiği bir bölgede, ayda 2 400 000 doları, yılda 25 000 000-26 000 000 doları, ben, 
havadan vereceğim!.. Devlet, hakkına sahip çıkmak zorundadır. Bu, sizlerin görevi değerli arkadaş
larım. Bunun vebali kimin? Bunun, mutlaka soruşturma komisyonuna gitmesi lazım, yargı yoluna 
gitmesi lazım ve devlet, bunu ödememek için, bunun hukuken yoklukla malul olduğunu kanıtlayan 
bütün belgeleri kendi lehine yorumlamak zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, zehirlenen, Samsun oldu; ama, soyulan, Türkiye oldu. Biz Samsunlular, 
Samsun'u seviyoruz tabiî ki; ama, Türkiye'yi daha çok seviyoruz. Türkiye olmadan Samsun olmaz. 
Türkiye'yi daha çok seviyoruz. Türkiye'nin siyaset-ticaret ilişkisiyle soyulmasına karşıyız. 

Çok iyi niyetle bazı tespitlerimi yaptım, Samsun'la ilgili de yaptım, benzer durumda olan şir-
ket-siyaset ilişkileri boyutuyla Türkiye için de yaptım; bunları değerlendireceğinizi umuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALUK KOÇ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ve bu konunun, bu araştırma komisyonu raporunda kalmaması 

lazım. Yarın bir başka Samsun'a, Türkiye'nin bir başka bölgesine, bir başka vesileyle, aynı yolla 
açılacak kapılardan bir başka hortum muamelesi yapılabilir; onun için, dikkatli olmak zorundayız, 
sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. 

Ben, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir kere daha ifade ediyorum; bu san-
trallar, bu rapor ve buradaki yargı süreci geçerli olduğu sürece, hiçbir şekilde, hiçbir güç tarafından 
Samsun'a, Tekkeköy'e ve Çarşamba'ya zehir saçamayacaktır; ama, bunun mutlaka vebalinin de araş
tırılması gerekir. İktidar Partisi olarak sorumluluklarınızı hatırlatmak istedim. 

Saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 

Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; çok teşekkür ederim; kısa bir açıklama yapma ihtiyacını his
settim. 

Bu araştırma raporu, bildiğim kadarıyla, her iki partinin vermiş olduğu iki araştırma önergesi 
üzerine kurulmuş olan bir araştırma komisyonunun raporudur. Dolayısıyla, Sayın Koç'u, Sam
sun'daki mobil santralla ilgili, partimizi ve Hükümetimizi ilişkilendirme gayretleri içerisinde gör
düğüm için bir değerlendirme yapma ihtiyacını hissediyorum. 

Bakın, buradaki santralın, Samsun için veya Türkiye'nin herhangi bir yeri için isabetsiz olduğu 
görüşündeyiz ki, biz, böyle bir araştırma önergesini vermişiz, komisyon kurmuşuz ve bu komis
yonun başkanlığını bizim partimizden bir arkadaşımız yapmış ve sonuç itibariyle, bu santrallann 
kurulmasına sebep olan iki eski sayın bakan hakkında da, komisyon raporunun sonunda, soruştur
ma komisyonu kurulması önerilmektedir. 

Kaldı ki, böyle bir komisyonu, yani soruşturma komisyonunu, bu Meclis, yine bizim arkadaş
larımızın vermiş olduğu soruşturma önergeleri üzerine kurmuştur. (9/4) ve (9/7) esas numaralı Mec-
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lis Soruşturması Komisyonları, gerek Sayın Ersümer'in gerekse Sayın Çakan'ın döneminde yapıl
mış olan birtakım ihaleleri de zaten inceleme alanına almıştır. Yani, bu konu, şu anda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş iki ayrı soruşturma komisyonunun görev alanı içerisin
de zaten değerlendirilmektedir; ama, eğer, ayrıca, sırf bu konuyla ilgili bir soruşturma komisyonu 
kurulması arzu ediliyorsa, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın, 55 milletvekilinin imzasını 
alarak bir soruşturma önergesi vermesi gayet doğaldır, bizim arkadaşlarımız da verebilirler. 

Dolayısıyla, bu Parlamento, özellikle İktidar Partisi ve Hükümetimiz, hiçbir yolsuzluğa göz 
yummamıştır, göz yummayacaktır; İktidarımız döneminde, ahbap-çavuş ilişkilerine, birtakım çev
relere menfaat aktarma gibi yollara asla tevessül edilmemiştir, edilmeyecektir. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Bunun için de, dokunulmazlıkları kaldıracaksınız Sayın 
Bakan! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Hem 
geçmişteki yolsuzlukların hesabını sormak hem de Türkiye'de temiz yönetim nasıl olurmuş, bunu 
göstermek için halkımızdan vize aldık, şu anda İktidarız; eğer, farkında olmadan hata yaparsak, kuş
kusuz ki, Anamuhalefet Partisinin uyarılarını da dikkate alırız, uyarıları da bizim için önemlidir. 
Böylesine, her iki partinin vermiş olduğu bir önerge sonucunda kurulmuş olan komisyon ve bu 
komisyonun raporundan hareketle, şu anda, Partimizden, Samsunlular tarafından yeniden belediye 
başkanı seçilen bir arkadaşımız üzerinden Partimize yönelik değerlendirme yapılmasını isabetsiz 
gördüğümü ifade etmek için söz aldım. 

Çok teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Raporda yazılı, Sayın Bakan. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Rapora bakın, Sayın Bakan. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, yerimden çok kısa bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Hayır, Sayın Koç. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, önergeyi önce biz verdik dedi. 

BAŞKAN - Lütfen... Herkes konuştu burada, her şey açıkça ifade edildi. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Önergeyi önce biz verdik, sonra arkadaşlarımız katıldı. 

BAŞKAN - İstirham ediyorum... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Demek ki, önerge vermeye değer gördüler. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Samsun'da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve 
yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/29, 31) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş 
bulunan (10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 335 sıra sayılı raporu üzerin
deki genel görüşmeye başlayacağız. 
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2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa 
ve 26 milletvekilinin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (10/8,48) (S. Sayısı : 335) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, raporun görüşmeleri ertelenmiştir. 
Yasama dokunulmazlığı konusunda kurulmuş bulunan (10/70) esas numaralı Meclis Araştır

ması Komisyonunun 332 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlayacağız. 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 milletvekilinin, yasama dokunulmazlığı konusun

da Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) 
(S. Sayısı: 332) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, raporun görüşmeleri ertelenmiştir. 
Alınan karar gereğince sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Genel Diğer İşler" kısmına devam ediyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
4. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 
5. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 
6. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alman maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
7. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (î/731) (S. Sayısı: 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 

8. - Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı : 447) (x) 

(x) 447 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 1 5 5 -



T.B.M.M. B : 96 2 . 6 . 2004 O : 1 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporu 447 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde grupları ve şahsı adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini 
okuyorum: AK Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Remziye Öztoprak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu; şahsı adına, Erzurum Mil
letvekili Sayın Muzaffer Gülyurt. 

AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Remziye Öztoprak; buyurun. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili, Grubum adına konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Diş hekimliği ve diş protez teknisyenliği, halkımızın ağız ve diş sağlığıyla ilgili, birlikte 
çalışılan iki ayrı meslektir. 1928 yılında çıkarılan 1219 sayılı Yasada, diş hekimliği mesleğinin 
tanımı, görev ve yetkileri belirlenmiştir. Buna göre, diş hekimi, diş, ağız ve çevre dokularda, hekim
lik sıfatıyla yükümlü olduğu tüm tedavileri ve yapılması gereken protezleri yapar. Diş hekimliği 
eğitim programında, diş hekimliği öğrencisine, beş yıl boyunca, protez dersleri de verilerek, diş 
hekimliği mesleğini ilgilendiren tüm protezleri yapabilecek konumda mezun edilir. Ancak, mes
leğin icrama başlayan diş hekimi, protez yapımında laboratuvar çalışmalarını diş teknisyeninden 
hizmet alarak yürütür. Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, diş hekimliği ve diş protez teknisyenliği 
birlikte çalışılan iki ayrı meslektir. 

1909 yılında İstanbul Diş Hekimliği Okulunun açılmasıyla başlayan diş hekimliği eğitimi, 
bugün, Türkiye'de çok sayıda fakülteyle dünya ülkeleri arasında ilmî çalışmalarıyla ön sıralarda yer 
almaktadır. Diş protez teknisyenliği ise, usta-çırak ilişkisiyle yürütülerek devam etmiştir. 1989 
yılına kadar herhangi bir işyeri açar gibi, sağlık koşulları gözardı edilerek, bu çalışmalar yürütül
müştür. 1219 sayılı Yasada 14 Haziran 1989 tarihinde 3575 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, diş 
protez teknisyenliği tanımlanmış ve bir sağlık sınıfı mesleği olarak yasada yerini almıştır. 

Yine, Sağlık Bakanlığının açtığı kurs ve sınavlara katılanlara diş protez teknisyenliği yetki bel
gesi verilmiştir. 5 Haziran 1986'da Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı LİMME Projesi; yani, Lise 
Mezunlarını Meslek Edindirme Projesi kapsamında, 1989'da diş protez teknisyenliği de projeye 
dahil edilmiştir ve Millî Eğitim Bakanlığı da, protez teknisyenleri yetiştirmeye başlamıştır. 

Diş Teknisyenleri Odasından alınan bilgiye göre Türkiye'de, 13 750 yetki belgeli diş teknisyeni 
ve 3 450 laboratuvar vardır. Ayrıca, ilk defa Hacettepe Üniversitesinde başlayan diş protez teknis
yenliği yüksekeğitimi, sağlık meslek yüksekokullarında 2 yıllık bölümlerde devam etmektedir. Yıl
lık kontenjanları 140 olan bu okullar, şu anda Hacettepe Üniversitesinde, Marmara Üniversitesinde, 
İstanbul Üniversitesinde, Atatürk ve Ege Üniversitelerinde diş hekimliği fakültelerine bağlı meslek 
yüksekokulları bünyesinde diş teknisyeni yetiştirmektedir; Polatlı Yüksekokulunda da aynı şekilde 
eğitim verilmektedir. 

1989'dan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı diş protez teknisyeni yetiştirmeye 
devam etmiş; ancak, Sağlık Bakanlığının çıkardığı laboratuvar yönetmeliğine göre, 1986 yılında 
çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasasına bağlı olarak, diş protez teknisyenlerinin 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetiştirilmesi, hukukiyetini kaybetmiştir. 
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Neticede, Sağlık Bakanlığından yetki belgesi alanların dışında, Millî Eğitim Bakanlığından 
yetki belgesi alanlar laboratuvar açamaz olmuş, açanlarsa sağlık müdürlükleri tarafından kapatılma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır; kendilerine, sağlık müdürlüklerince, 2004 Ağustos ayına kadar 
süre verilmiştir. 

İşte, böylece, bu yasa tasarısı, uzunca bir süre, Sağlık Bakanlığı, konuyu ilgilendiren taraflar 
ve Komisyonumuzca çalışma yapılarak huzurunuza getirilmiştir. Bu yasa tasarısıyla, Millî Eğitim 
Bakanlığı kaynaklı yetki belgeleri, bir defaya mahsus olmak üzere, Sağlık Bakanlığı kaynaklı yet
ki belgeleriyle denklenerek, hem bu mesleği icra eden binlerce kişi ve ailelerinin mağduriyeti hem 
de onlarla çalışma yapan diş hekimlerinin işlerinin kesintiye uğraması önlenecektir. 

Belgesiz çalışanlara getirilen yaptırımlarla da, diş protez teknisyenliği saygın bir konuma 
getirilerek, bu alanda çalışanların sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşturulacaktır. 

Tasarıya göre, kalfalık belgesine sahip olanlar da, bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesin
den itibaren en geç bir yıl içinde müracaat etmeleri ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek teorik ve 
uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlamaları ve açılacak sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla ken
dilerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilecektir. 

Tasarıda, Sağlık Komisyonumuzca, yine, yıllardır toplum sağlığında kanayan bir yara olan 
ağızda çalışan sahte diş hekimlerinin faaliyetlerine de son vermek amacıyla caydırıcı tedbirler 
getirilmiştir. Bu konuda da sizleri bir parça olsun bilgilendirmek ihtiyacı duyuyorum. 

1928'de çıkarılan 1219 sayılı Yasanın 32 nci maddesiyle, diplomasız, ağızda çalışanlar sınava 
tabi tutularak, başarılı olanlara yetki verilmiştir. Bu yetkiyle dişçi unvanım alanlara alaylı, tabiplere 
mektepli denilmiştir ve bu kimselerin şu anda hiçbiri hayatta değildir. 1930'larda 35 diş hekiminin 
bulunduğu Türkiye'de yapılan bu uygulama doğrudur ve bu uygulamanın tekrarlanması için daha 
sonra Mecliste girişimlerde bulunulmuş ise de, bunun tekrarı mümkün olmamıştır. O tarihlerden 
itibaren dişçi ve diş tabiplerinin yanında çalışanlar -ki, bunlar genellikle erkektir- zamanla, gördük
lerini uygulamaya başlamışlardır ve yetkisi olmadığı halde hasta ağzında çalışan sahte diş hekim
leri oluşmaya başlamıştır. 

Diş hekimlerinin sahte dişçilerle uğraşısı 1930'lardan günümüze kadar sürmüş ve devam et
mektedir. Sahte diş hekimlerinin halkın sağlığına bu kadar rahat bir şekilde zarar verebilmelerinin 
nedeni sorgulandığında, bu yasanın hayatî derecede önemli olduğu anlaşılacaktır. 

Türkiye'de bulunan 19 000 diş hekiminin 6 048'i kamuda çalışır; onların da yüzde 85'inin 
muayenehanesi vardır. Diş hekimi başına düşen nüfus Türkiye'de 3 650'dir; ancak, tüm meslek 
gruplarında olduğu gibi, dengesiz bir coğrafık dağılım bu meslekte de vardır. Büyük şehirlerde bu 
sayı 1 600 - 2 000 kişi iken, kırsal kesimde 8 000 - 10 000'e çıkmaktadır. 

Diğer bir sorun ise, diş hekimliği hizmetlerinin sağlık bilinci ve sosyal, ekonomik koşullar 
yüzünden kullanılamamasıdır. Bu nedenle, devlet, sağlık hizmetlerinin standartlarını belirler, denet
ler ve halkın sağlığına zarar verenlere yönelik gerekli adlî ve idarî işlemleri yapar. 

Sahte diş hekimlerinin ağızda çalışmalarının, halk sağlığına çok önemli olumsuz etkileri var
dır. Sağlık mensupları içerisinde bulaşıcı hastalıklara en çok maruz kalan meslek grubu diş hekim
leridir. Ülkemiz verilerine göre, üst solunum yolları hastalıkları birinci sırada yer almakta ve hepatit 
B son yıllarda çok yaygınlaşmaktadır. Çağın vebası olan AİDS ise, yine en büyük tehlikedir. Sahte 
diş hekimleri, bulaşıcı hastalıkların yayılmasında en önemli etkenlerden birisidir. Mesleğin 
eğitimini almayan, bulaşıcı hastalıklara karşı nasıl tedbir alınacağını ve hijyenik çalışma koşullarını 
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bilmeyen, sağlığı para kazanma amacı olarak gören sahte diş hekimleri, ülkemizde bulaşıcı hastalık
ların yayılmasının en büyük sorumlularmdandır ve yaptıkları müdahalelerle, halkın ağız ve diş sağ
lığını bozarlar. 

Ayrıca, yaptıkları işin yasal olmaması nedeniyle kayıtdışıdırlar ve ülkenin vergi kaybına da 
sebep olmaktadırlar. Bunların ağızda çalışmasını engelleyen 1219 sayılı Yasa, 1928'den beri yürür
lükte olmasına rağmen ve ilgili 41 inci madde değiştirilerek, 1989'da 3575 sayılı Yasayla cezaların 
artırılmasına rağmen, hem getirilen cezaî yaptırımlar hem de adlî sistemin tıkanıklığıyla, verilen 
cezalar komik denecek şekilde para cezasına çevrilerek, bunların caydırıcılığı kalmamıştır. 

Bu nedenle, binlerce sahte diş hekimi halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu 
yasanın temel amacı, halkın sağlığının ve bu iki meslek gurubunun, yani, diş hekimliği ve diş tek
nisyenliği mesleğinin saygınlığının korunmasıdır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, halkımızın sağlığının korunması için gereğini yapmalıyız diyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztoprak. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu; buyurun.(CHP 

sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekili arkadaşlarım; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanun 1928 yılında 
çıkarılmıştır; bu kanun 1928'den beri yürürlüktedir. Bence, sadece diş tabipleri ve dip protez teknis
yenleri kanunu olarak değil -Sayın Bakandan onu istiyorum- kanunun bugünün şartlarına uydurul
ması için, sağlıkta gerekli olan bütün değişikliklerin yapılması lazımdır; ama, işin neresinden bakar
sak bakalım, bu da bir gelişmedir, uygun olan bir şekilde yasanın değiştirilmesidir; onun için, Sayın 
Bakana teşekkür ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de 1925'lerden beri veya 1930'lardan beri, diş teknisyenleri ile 
diş hekimleri arasında büyük bir sorun vardır. Haddizatında, bu sorun, sağlığı ilgilendirdiği için, 
hepimizin bir sorunudur. Ehliyetsiz insanlar, illerde, ilçelerde, kenar mahallelerde diş teknisyeni 
olarak muayenehane açarlar ve hasta ağzıyla uğraşırlar. Siz de, Anadolu'da bir hükümet tabibiyseniz 
veya sağlık müdürüyseniz, bunları kapatmaya gidersiniz. Bugün kapatırsınız, bir ay sonra tekrar 
açarlar ve devamlı, halkın sağlığıyla oynarlar. İşte, bunun için, diş protez teknisyenliği yüksekokul
ları açılmıştır. Ondan evvel, Millî Eğitim Bakanlığı, meslek edinsinler diye, lise mezunu insanların 
ellerine, çıraklık, kalfalık ve ustalık diye bir belge vermiştir. Bugün de, 10 000'e yakın böyle tek
nisyen vardır. Bunların hepsi demeyeyim; ama, yüzde 90'ı, her gittikleri yerde muhakkak 
muayenehane açarlar. Ee, diş hekimi öte tarafta, beri tarafta cahil insan; bizim falan yerde diş 
hekimi var der. O teknisyen arkadaşım, hiçbir zaman, bu benim işim değil, bu, diş hekiminin işidir 
demez; gel, ben güzel diş yaparım der, ağza girer. İşte, bilgi ve yetkisi olmamasına rağmen, o ağza 
girdiğinde, insanlarımızın hayatıyla oynadığının farkında değildir. 

Bunun için, Sayın Sağlık Bakanım "buna bir çare bulalım" demiş. Ne yapalım; bu 10 000 kişiyi 
de mağdur etmeyelim... Bu sağlık olduğu için, toplumu -ben hep söylerim, iktidarın yaptığı kanunu 
mu müdafaa edeceğim; tabiî, doğru olduğu müddetçe edeceğim; ama, yanlışsa söyleyeceğiz- ve in-
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sanı ilgilendirdiği için, bunlara bir çekidüzen vermek lazım geldiğini görerek, bu yasada bir değişik
liğe gidilmiştir. 

Bu yasada değişikliğe gidilmesinde hepimizin lehine olan bir durum vardır. Millî Eğitim 
Bakanlığının verdiği bu belgelere sahip olanlar, Sağlık Bakanlığının şartlarına uygun bir şekilde, bir 
sene zarfında üç defa imtihana girerek, başarılı olduklarında, onlara da, haklarının yenmemesi için 
"diş protez teknisyenliği" belgesi verilecektir; ama, sağlığı ilgilendirdiği için, bundan sonra, artık, 
Sağlık Bakanlığının haricinde hiçbir kurum -Millî Eğitim Bakanlığı veya bir başka bakanlık- diş 
protez teknisyenliği yüksekokulu açamayacaktır; yani, sağlığın asıl sahibi Sağlık Bakanlığı olduğu 
için, bundan sonra. Sağlık Bakanlığı, tek yetkili olacaktır. Tabiî, bir şartla; Millî Savunma Bakan
lığı, kendi içinde açacağı yüksekokulda yetiştirmiş olduğu talebelere veya sağlık assubayının kurs 
görmesiyle verilen belgeyi Sağlık Bakanlığına tasdik ettirmek şartıyla, o da, diş protez teknisyen
liği unvanını alacaktır. 

Peki, bunları yapmazlarsa ne olur?.. Bugüne kadar hep öyle oldu; ne söylesek, yaptıramadık. 
Ben, Anadolu'da çok çalıştım, sağlık müdürlüğü yaptım, başhekimlik yaptım, hükümet tabipliği 
yaptım; hiçbir yerde, bu diş teknisyenlerinin muayenehanelerini kapattırmayı başaramadık; ama, 
bugün, günün şartlarına uygun olarak, eğer, bu şartlara uymayan arkadaşlarımız diş muayenehanesi 
açmış ise, oradaki bütün alet ve edevatlar müsadere edilecektir. Bununla da yetinmeyip, sahte diş
çilik yapıyorsa, üç seneden, beş seneye kadar da ağır ceza alacaktır. Ayrıca, 1 milyar liradan, 3 mil
yar liraya kadar da ceza verilecektir. Yine, bu teknisyen arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığının göster
diği şartlara uymadığı zaman, aynı cezayı, aynı muameleyi onlar da görecektir. Bu bir yaptırımdır. 
Hani, zamanında, yasalara 50 000 lira, 20 000 lira diye cezalar konulmuştu... 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Üstelik ağır para cezası deniyordu!.. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Evet, ağır para cezası deniyordu, git

tiğinizde o cezayı verip, adam bir hafta sonra tekrar sanatını icra etmeye başlıyordu. Bundan sonra, 
bu yaptırımlar getirildiği müddetçe artık herkes kendi işini yapacak; diş hekimiyse diş hekimliğini 
yapacak, diş protez teknisyeniyse onu yapacak; kimse kimsenin işine karışmayacak, kimse insan 
sağlığını tehlikeye atamayacak diye düşünüyorum. 

Bu konuda çok da fazla söylenecek bir şey yok. Bu yasayı değiştirmeyi düşünen ve bizim 
önümüze getiren Sayın Bakana ve komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Cum
huriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bugünkü tasarıyı nasıl ki bir İktidar Partisi temsilcisi gibi 
savunuyorsak, halkın yararına olan hangi tasarıyı bu Meclise getirirseniz getiriniz, biz burada sizin 
yanınızda oluruz; ama, yanlışlarınızda da, ne olursa olsun, o yanlışları da düzeltebilmemiz için bir
likte 70 000 000 insanın lehine olan doğruları da söylemeye devam edeceğiz diye bildiriyorum. 

Tekrar, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Kurtulmuşoğlu, teşekkür ederim. 

Şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Muzaffer Gülyurt; buyurun. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

Sayın Gülyurt, süreniz 10 dakikadır. 

MUZAFFER GÜLYURT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak hazırlanan 
kanun tasarısında şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde bilimsel diş hekimliği, 1908 yılında İstanbul Üniversitesine 
bağlı Diş Tababeti Mektebinin açılmasıyla başlamıştır. O günden bugüne yetişmekte olan diş 
hekimleri, ülkemizin dört bir yanında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmuştur. 

1219 sayılı Yasa ise, 1928 yılında, "Tababet ve Şuabatı San'atlanmn Tarzı İcrama Dair Kanun" 
ismiyle çıkmıştır. Bugün, birçok gencimiz, zannediyorum, bu ismi anlamakta bile güçlük çekmek
tedir. O günün şartlarında çıkanlan bu yasa, o günkü döneme ait hükümler içermiş; ama, o günden 
bugüne yasada birçok değişiklik yapılmıştır. 

Tabiî, bu yasada -biraz önceki konuşmacı meslektaşımızın da ifade ettiği gibi- gerçekten değiş
mesi gereken çok önemli konular bulunmaktadır. Hatta, diş hekimliğiyle ilgili olarak, diş hekiminin 
tanımı ve müdahale alanı nedir; bunların da bu yasa tasarısında yer alması gerektiğini burada ifade 
etmek istiyorum. 

Sağlık Bakanlığımızın, yapmış olduğu çalışmalar arasında, bu kanun üzerinde de birtakım 
düzenlemeler yaptığını ve Tababet ve Şuabatı San'atlanmn Tarzı İcrama Dair Kanunu yeni bir şekil
le, bir kanun tasarısıyla Meclisimize getireceği konusunun da olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, diş hekimliği konusuna gelince; diş hekimi, hekim olarak bir ekiple beraber çalışır; 
yanında hemşiresi vardır, yardımcı elemanı vardır ve ayrıca, protez teknisyeni bulunmaktadır. 
Protez teknisyenleri, daha önceleri, diş hekimlerinin yanında, âdeta, usta-çırak usulüyle yetişen in
sanlardı; ama, daha sonraları, 1219 sayılı Yasanın Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye 
dayanılarak, Sağlık Bakanlığımızın denetiminde, sağlık meslek liselerinin bu bölümünden mezun 
olan öğrenciler aynı zamanda bazı üniversitelerimizin diş hekimliği fakültelerine bağlı olarak kurul
muş olan 2 yıllık meslek yüksekokullarında okuyarak, "diş protez teknisyeni" unvanıyla yetişmiş ve 
bu mesleğe atılmışlardır. Ancak, daha sonraları, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunuy
la, Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak, liselerde, öğrenciler, diş teknisyenliği ustası ve kalfası 
tarzında yetiştirilmeye çalışılmıştır. 

Böylece, ülkemizde, âdeta, bu konuda iki başlılık ortaya çıkmıştır. Bu okullardan mezun olan 
diş protez teknisyenleri veya usta-kalfa tarzında sınıflandırılan bu kişiler, sadece kendilerine öğ
retilenle yetinmemişler -belki tamamını burada suçlamak mümkün değil- bazıları, o verilen belgeyi 
bir diploma gibi çalıştıkları kuruma asmak suretiyle, bir diş hekimi tarzında muayenehane hekim
liği yapacak şekilde çalışmaya başlamışlardır. 

Ben, uzun yıllar bu mesleğe hizmet etmiş bir diş hekimi öğretim üyesi olarak, sahte diş hekim
leriyle ilgili çok mücadelelerde bulundum. Yapmış olduğum oda başkanlığı dönemimden hatır
lıyorum; insan sağlığını tehdit eden, insan sağlığına zarar veren bu insanlarla çok mücadelede 
bulunduk. Hayatımızı o dönemde tehdit edenler oldu; hayatî tehlikeler geçirdiğimiz günler oldu; 
ama, bütün bunların karşısında başarı da elde edemedik; çünkü, yasal olarak, bunlara yeterli cezayı 
verebilecek yasalar ne yazık ki yoktu; ama, bugün, diş protez teknisyenliği konusunu düzenleyen 
bir tasarı Yüce Meclisimizin huzuruna gelmiştir. İşte, bu tasarıyı hazırlayan ve bu tasarıda emeği 
geçenlere ve bu arada Sayın Bakanımıza da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, bu diş protez teknisyenliği konusu bir düzene getirilmiş bulunulmaktadır. Bununla, 
sadece diş protez teknisyenliği değil, aynı zamanda diş hekimliği sahte diş hekimliği konusu da bir 
düzene kavuşmuş olacaktır. Zira, halkın hayatını tehdit eden insanlara ve bu şekilde çalışanlara kar
şı, ilk defa, üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilmektedir ki, bu da, zannediyorum, olduk
ça caydırıcı olacaktır. 
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Tabiî, bunun yanında, diş protez teknisyenlerinin çalışacağı ortamlarının, laboratuvar ortamları 
ve şartlarının da nasıl olacağı bir yerde düzenlenmiş olmaktadır. 

Ben, bu tasarının gündeme gelmesi münasebetiyle, ülkemizde 20 000 civarında bulunan diş 
hekimlerimizin bazı sorunlarını da bu vesileyle Meclisimizin gündemine getirmek ve bu Meclis 
kürsüsünden ifade etmek istiyorum. 

Diş hekimlerimiz, üzülerek ifade edeyim, Sağlık Bakanlığımızda, bugüne kadar, çok da itibar 
görmeden, âdeta -bunu üzülerek ifade etmek istiyorum- üvey evlat muamelesine tabi olmuşlardır. 
Ancak, Bakanlığımızın ve AK Parti Hükümetinin, bugün, diş hekimlerimizin de Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde layık oldukları özlük haklarını yerine getirecek şekilde çalışmalar yaptığını biliyorum 
ve bundan dolayı da mutluluğumu burada ifade etmek istiyorum. 

Diş hekimlerinin sorunları çok fazla olmakla beraber, bu sorunların bir bütün halinde gündeme 
alınmasını ve bunların çözümlenmesi gerektiğini de burada ifade etmek isterim. 

Ülkemizde ağız ve diş sağlığının çok daha iyi yapılabilmesi için yapılması gerekenler neler
dir?.. Tabiî, bugün bunları burada çok geniş manada anlatmak, zamanımız açısından mümkün ol
mayacaktır; ancak, ülkemiz gündemini işgal eden konulardan bir tanesini buradan söylemek is
tiyorum. Türkiye'de bugün 20'ye yakın diş hekimliği fakültesi oluşmuştur. Artık yeni bir diş hekim
liği fakültesine ve diş hekimliği fakültesinin açılmasına ülkemizin tahammülü yoktur. Zira, açılacak 
olan her bir diş hekimliği fakültesi, ülkemize çok büyük yük getirmektedir. Çünkü, bizim klinik
lerimiz, laboratuvarlarımız özel cihazlarla donatılması gereken kurumlardır. Dolayısıyla, devlete 
hem büyük yük getirmektedir hem de mezun olan diş hekimleri yeterince istihdam edilememek
tedir. Onun için, bu konunun da mutlaka düşünülmesi ve yeni fakülte açılmamasının önemini 
burada arz etmek istiyorum. 

Bir diğer konu, diş hekimlerinin ülkemizin her köşesine homojen bir şekilde dağılmamış ol
masıdır. Bugün, ülkemizde birçok bölgesinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük il
lerimizde diş hekimleri olmasına rağmen ilçelerimizin büyük birçoğunda diş hekimi yoktur. Bakan
lığımızın bu konuda da iyileştirme çalışmaları yaptığını, "çakılı kadro" olarak ifade ettiğimiz, 
elemanda güçlük çekilen yerlere bu kadrolarla diş hekimi göndermesinin başarılı bir hizmet ol
duğunu da ifade etmek istiyorum; ancak, buralar için ayrılan kadroların yeterli olmadığını, daha faz
la kadrolarla kadro eksiği olan ilçelerimize mutlaka diş hekimlerinin gönderilmesi gerektiğini de 
ayrıca burada ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer konu, diş hekimliğiyle ilgili olarak, koruyucu diş hekimliğinin ulusal bir politika 
olarak belirlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılmasının gerekliliğini de ifade etmek isterim. 
Tabiî, bunun yanında, son zamanlarda hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yaptığı güzel çalış
malar içerisinde, tedavi hizmetlerinin özel sağlık hizmetlerinden alınması konusu var. Bu konudaki 
çalışmalarda, özellikle sağlıkta dönüşüm projesiyle yapmış olduğu güzel çalışmalarda, sağlık hiz
metlerinin halkımız tarafından kolay ulaşılabilir olması, hizmetlerin yaygınlık kazanması, hastanın 
hekimini seçme özgürlüğüne ulaşabilmesi, ayrıca özel kurum ve kuruluşlardan hizmet satın alın
ması gibi konular amaçlanmıştır. Bu açıdan baktığımızda, artık tedavi hizmetlerinde muayenehane 
hekimlerinin de bu kapsam dahiline alınması gerekliliğini burada ifade etmek istiyorum; çünkü, son 
günlerde, Türk Diş Hekimleri Birliğimizden ve diş hekimleri odalarımızdan, bu manada çok büyük 
ve olumlu talepler gelmektedir. Ben bunu da yine Meclis kürsümüzden ifade etmeyi bir borç olarak 
biliyorum ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Artık, diş hekimleri, AK Parti Hükümeti 
döneminde bütün sorunlarının çözüme kavuşturulacağına inanmak istiyor ve bunun da yapılacağına 
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ben inanıyorum. Bu nedenle bu yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, 
Sayın Bakanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gülyurt. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 41. - Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin 
herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların 
meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve birmilyar liradan 
üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş 
hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - 1219 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 7. - Diş protez teknisyenleri; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazan

dırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya meslekî ilişkiye 
giremezler, laboratuvarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve 
gereçleri bulunduramazlar, ek 4 üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma 
yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden diş protez teknisyenleri hakkında üç yıldan beş 
yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca 
işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereç
ler kime ait olursa olsun müsadere edilir. İşyeri ruhsatları suçun ilk kez işlenmesi halinde bir yıl 
süreyle geri alınır, tekerrürü halinde bir daha geri verilmemek üzere iptal edilir. " 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 1219 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 8. - Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini 
icra edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş protez teknisyenliği mes
leğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir. Suçun teker
rürü halinde verilen ceza ertelenemez, para cezasına veya tedbire çevrilemez." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4.-1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 11.- Millî Savunma Bakanlığı ile diğer kanunlar kapsamında örgün eğitim veren 
meslek okulları haricinde, hiçbir kişi veya kurum veyahut kuruluş tarafından her ne ad altında olur
sa olsun bu Kanunda usul ve esasları belirlenmiş olan diş protez teknisyenliği dalında eğitim ve bel
ge verilemez. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık sınıfı astsubay eğitimi aldıktan sonra askerî eğitim 
hastanelerinde diş protez teknisyenliği eğitimi gören sağlık astsubaylarının kurs belgeleri, Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylanır ve bunlar, özel kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla bu Kanunda 
diş protez teknisyenlerine tanınan hak ve yetkilere sahip olurlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. - 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4. - 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek 

dalında; 

a) Millî Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık belgeleri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu belgelerin yerine diş protez teknisyenliği meslek bel
gesi verilir. 

b) Ustalık belgesi almak için doğrudan ustalık sınavına girme hakkını elde edenler ile ustalık 
eğitimi kurslarına devam etmekte olanlardan, girecekleri ustalık sınavı sonunda başarılı olarak us
talık belgesi alanların belgeleri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık 
Bakanlığınca bu belgelerin yerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir. 

c) 3308 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca, Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek 
ustalık belgeleri, 

Başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu belgelerin 
yerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ise ustalık belgelerinin tanzimi tarihinden itibaren bir 
yıl içerisinde, diş protez teknisyenliği meslek belgesi almak amacıyla Sağlık Bakanlığına müracaat 
etmemeleri halinde, diş protez teknisyeni unvanını kullanamaz ve bu mesleği icra edemezler. 

BAŞKAN - Geçici madde 4 üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 447 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 5 inci maddesiyle eklenen geçici 

madde 4'ün (a) ve (b) bentlerindeki "belgeleri" ibaresinden sonra gelen "başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu belgelerin yerine diş protez teknisyen
liği meslek belgesi verilir" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Sadullah Ergin Fikret Badazlı M.Ergün Dağcıoğlu 

Hatay Antalya Tokat 

Hüseyin Güler Sabri Varan Muzaffer Kurtulmuşoğlu 

Mersin Gümüşhane Ankara 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 
GÜLER (Bingöl) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz efendim. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe : 

Kanun tekniği açısından, ifadenin tekrarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 5. - 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalın
da; 

a) Kalfalık belgesi sahibi olanların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl 
içerisinde müracaat etmeleri ve geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarınca 
Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla 
açılacak ehliyet sınavında başarılı olmaları halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği meslek bel
gesi verilir. 

b) Çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenler ise, çıraklık eğitimini 
tamamlamalarını müteakiben en geç altı ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 

Müracaat etmeleri ve geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık 
Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla açılacak 
ehliyet sınavında başarılı olmaları halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi 
verilir. 

Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimler sonunda, iki yıl içerisinde girecekleri en çok üç 
sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için müracaat etmeyenler, iki yıllık sürenin bitiminden sonra 
mesleklerini icra edemezler ve diş protezciliği ile ilgili herhangi bir unvanı kullanamazlar. 

Yukarıda belirtilen eğitimlere ve sınavlara katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği giderleri 
kendileri karşılarlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

1 önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 447 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 5 inci maddesiyle eklenen geçici 
5 inci maddesinin (a) bendindeki "bir yıl içerisinde" ibaresinden sonra gelen "müracaat etmeleri ve 
geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek 
teori ve uygulama eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla açılacak ehliyet sınavında başarılı ol
maları halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir" ibarelerinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Fikret Badazlı M. Ergün Dağcıoğlu 

Hatay Antalya Tokat 

Sabri Varan Muzaffer Kurtulmuşoğlu Hüseyin Güler 

Gümüşhane Ankara Mersin 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 

GÜLER (Bingöl) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 

Gerekçe : 
Kanun tekniği açısından, ifadenin tekrarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici madde 5'i oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. - Geçici 5 inci maddede belirtilen kalfalık belgesine sahip olanlar ile 

çıraklık eğitimini tamamlayanlara ve çıraklık eğitimine devam edenlere, Sağlık Bakanlığınca diş 
protez teknisyenliği meslek belgesi verilebilmesi amacıyla düzenlenecek teori ve uygulama eğitim
lerinin süreleri ve yerleri, eğitimlerin sonunda yapılacak ehliyet sınavlarının yerleri, sınav komis
yonunun teşkili, eğitimlere ve sınavlara müracaat edilmesi konuları ve bunların giderlerinin nasıl 
karşılanacağı ile ilgili sair esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde 
Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Geçici Madde 6'yı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi, kabul edilen geçici madde 4, geçici madde 5 ve geçici 
madde 6 ile birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerine Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sayın Bakan, Genel Kurula bir teşekkür konuşması yapacaklardır. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 

sağlıkta dönüşüm programımızın bir zihniyet dönüşümünü sağlayan yaklaşımıyla, bir taraftan prog
ramımızı yürütürken, bir taraftan da süreç iyileştirmeleriyle ilgileniyoruz. 

Değerli milletvekilimiz Kurtulmuşoğlu'nun ifadelerine ben tamamen katılıyorum; aslında 
1928'de yapılmış olan mesleğin icraıyla ilgili kanunumuz da, daha başka kanunlarımız da çağın 
şartlarına uygun bir biçimde güncelleştirilmelidir ve biz Bakanlığımızda bununla ilgili çalışmaları 
yürütüyoruz. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda Yüce Meclisimizin önüne bu tasarılarımızı da 
getireceğiz. Ancak, kuşkusuz, bu arada, biraz önce ifade ettiğim gibi, süreç iyileştirmesiyle ilgili 
bazı hususları da süratle yapmamız gerekiyordu. 

Bugün Yüce Meclisimizin oylarıyla kabul ettiğimiz bu tasarı, bu maksatla huzurunuza getiril
mişti; onbeş senedir sürüncemede olan bir konuyu, değerli bürokratlarımızın, komisyonumuzun çok 
kıymetli çalışmalarıyla ve sizin de yüksek kabullerinizle bugün çözmüş olduk. Bunun peşinden de, 
gözlükçüler ve optisyenlerle ilgili kronikleşmiş bir yarayı getireceğiz; o da, şu anda komisyonumuz
da, Grubumuz tarafından verilen bir teklif olarak, inşallah yakında huzurunuza gelecek. 

Ben, tekrar, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

9. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı : 449) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporu 449 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 449 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Güler konuşacaklardır. 

Sayın Çömez, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA TURHAN ÇÖMEZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifiyle ilgili olarak Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama 
Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğü hükümlerine göre yürütülmektedir. 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 6 ncı maddesine 15.6.1989 tarihli ve 3579 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen üçüncü fıkrada "Uzman tabipler, uzmanlık çalışmalarını bitir
melerini takiben açılacak sınavı kazandıkları takdirde, yan dal uzmanlık çalışmalarına derhal baş
layabilirler" hükmüyle, yan dal uzmanlık çalışmasına sınavla başlama hükmü getirilmiştir. Böylece, 
yan dal uzmanlığı, Tababet Uzmanlık Tüzüğü dışında bir hükme bağlanmıştır. 

Üniversiteler, kendi mevzuatlarıyla yan dal asistanı alırken, Sağlık Bakanlığı da 2514 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine istinaden Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliği çıkararak, yan dal asis
tanı almışlardır. 

2514 sayılı Kanun, 10.7.2003 tarihinde 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerler
de Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, Yan 
Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliği hukukî dayanaktan yoksun kalmıştır. Bu nedenle, halen, Sağlık 
Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerine yan dal asistanı alınamamaktadır. Süresini dolduran asistan
lar uzman olmakta, yeni asistanlar ise yetiştirilememektedir. Bu da, yan dallarda ciddî bir tıkanma 
meydana getirmiştir. 

Diğer yandan, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 36 ncı maddesine göre, yeni bir yönetmelikle bu 
sınavın düzenlenmesi öngörülmüşse de, Danıştay 8. Dairesi ve İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 
bu tüzüğün çatısını oluşturan maddeleri iptal ettiğinden, buna göre de yeni bir yönetmelik oluşturul
ması mümkün değildir. Yeni tüzük oluşturuluncaya kadar, yan dal asistanlık sınavı için hukukî 
dayanak oluşturmanın tek yolu, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama Dair Kanuna bir mad
denin eklenmesidir. Bu nedenle, hazırlanmış bu kanun teklifinin, sistemdeki tıkanıklığa çözüm bul
mak adına uygulamaya geçmesi son derece önem arz etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 3 Kasımla birlikte devralınan sağlık sisteminde karşılaşılan manzara 
şuydu: Uzayıp giden çile dolu hastane kuyrukları. Sağlık alanındaki hizmetlerde gittikçe derinleşen 
bir eşitsizlik yapısı. Bir tarafta hekim açığı, diğer yanda iş arayan hekimler; bir tarafta hasta bek
leyen boş hastane koridorları, diğer yanda ise aylarca yatak bekleyen hastalar. Siyasî rant beklen
tileriyle kurulmuş tıp fakülteleri ve plansızca yetiştirilmiş binlerce genç doktorun gelecek kaygısı. 
Hasta ile hekim arasındaki para trafiğinin çok olağan karşılandığı bir anlayış. Köşe başlarına plan
sızca kurulmuş özel hastanelerden medet uman bir sağlık sistemi ve Batı ülkelerinin tıbbî araç çöp
lüğü haline gelmiş, devasa, ama, fonksiyonel olmayan bir ekipman parkı. "Paran kadar sağlık" ve 
"paran kadar hizmet" anlayışının ötesine gidememiş, sosyalleşememiş, sağlığın bir fert için en 
temel hak olduğunun bile farkına varamamış bir anlayış. Hastası da doktoru da diğer sağlık çalışan
ları da mutsuz ve günübirlik politikalarıyla, personel ataması anlayışının ötesinde bir vizyonu ol-
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mayan yöneticilerin elinde oyuncak olmuş bir sağlık sistemi. Ama, artık, bu tablo, Sağlık Bakan
lığımızın yaptığı çalışmalarla geride kalmış ve Türk sağlık sektörü yepyeni bir yapıya kavuşmaya 
başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, onbeş yıllık meslek hayatım boyunca, kişisel olarak, değişen iktidarlar
la değişmeyecek, gelecek on yıllar hesaplanarak ortaya konulacak bir ulusal sağlık politikasını hep 
savunageldim; ama, sağlığa, politikanın hesapsızca ve plansızca müdahalesinden de hep rahatsız ol
dum. Bugün, bütün tarafların katkılarıyla oluşturulacak ve zamanla geliştirilecek ulusal bir sağlık 
politikasına şiddetle ihtiyacımız var. Böyle bir çalışmanın temelini ise, kuşkusuz eğitim oluşturmak
tadır. Sağlık eğitimi, gelecek perspektiflerle, bölgesel ve sektörel çalışmalar yapılarak, modern bir 
anlayışla yeniden planlanmalıdır. 

Bugün, 72 000 civarında ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık teknisyeni iş beklemektedir. 
Yine, halen, 33 000 öğrencimiz, sağlık meslek liselerinde eğitim görmektedir. Öte yandan, birçok 
sağlıkevi ve sağlıkocağı, ebe ve hemşire açığı nedeniyle hizmet verememektedir. 

47 tane tıp fakültemiz var. Bana göre, bunların çoğu yeniden ele alınmalı, kapasite fazlası olan
lar ya da yetersiz olanlar, gerekirse eğitim hastanesi gerekirse devlet hastanesi olarak değerlendiril
melidir; mekân, donanım ve kadro olarak uygun ve yeterli olanlarsa, nicelik ve nitelik olarak nasıl 
daha iyi bir düzeye getirilebilir, bunun planları yapılmalıdır. 

2 600 000 diyabet hastası olan bir ülkede, sadece 265 diyabet hemşiresinin olması, plansızlık 
sonucu ortaya çıkmış önemli bir çelişkidir. 

Bilim adamlarının ve halk sağlığı uzmanlarının katkılarıyla Türkiye'nin bir sağlık haritası or
taya konulmalı, bölgesel ihtiyaçlar ve nüfus artışları da dikkate alınarak, eğitim ve ihtiyaç plan
lamaları yapılmalıdır. Bu konuda atılacak adımlar belki zor; ama, yarınlar için mutlaka gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetleri, bana göre, sis
temin, planlanması en kolay, ekonomik ve kazanımı en fazla olan parçasıdır. Koruyucu hekimlikle 
ilgili, belediyeler, sağlık grup başkanlıkları ve çevre il müdürlüklerinin yapacağı denetim ve çalış
malar, kuşkusuz çok önemlidir; ancak, asıl önemli olan, bilinçlenmiş bir toplumdur. Toplumun, sağ
lıkla ilgili bilinç düzeyinin artırılması için devlete önemli sorumluluklar düşmekle birlikte, asıl 
sorumluluk medya ve aydınlanmızdadır. Medyadan talebimiz, sağlıkla ilgili, toplumu bilinçlen
diren, aynı zamanda yön veren yayınlara ağırlık vermesidir. Halkın genel moral kondisyonunu ve 
psikolojisini bozan yayınlara, bilimsel denetim ve kısıtlamalar getirilmelidir. Aynı zamanda, halkın, 
sağlık konusundaki eğitim ve bilinçlenmesine katkı sağlayacak yayınlar, devlet tarafından teşvik 
edilmelidir. 

Bugün, Türkiye'de, 2 400 000 gizli şeker hastası var. Bilimsel çalışmalara göre, gizli şeker has
talarının eğitim almalan ve bilinçlenmeleri halinde, beş yıl içerisinde, sadece yüzde 10'u aşikâr 
şeker hastası oluyor; oysa, kontrolsüz, bilinçsiz ve eğitimsiz olanların, beş yıl içerisinde, yüzde 30'u 
aşikâr şeker hastası oluyor. Aşikâr bir şeker hastasının yıllık tedavi maliyetinin 1 100 dolar olduğu 
kabul edilirse, halk eğitiminin de ne kadar önemli olduğunu kolaylıkla fark ederiz. Bunun plan
laması da, bir ulusal politika çerçevesinde, bilimsel ve devlet teşvikli olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, sistemde, en ucuz revize edilecek olan parça, birinci basamak 
sağlık hizmetleridir. Buradaki iyileşme ve modernizasyon, hem bu sahada hizmet veren arkadaş
larımızı sosyal olarak mutlu edip motive edecek hem de işi görülen ve birinci basamak sağlık hiz
metlerine güvenen halka bu aşamada yeterli hizmet verilerek, hastanedeki yığılmaların önüne 
geçilecektir. 
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Sağlıkocakları, halkımız tarafından, ne yazık ki, reçete yazan ve hasta sevk eden ofisler olarak 
algılanmaktadır. Oysa, sağlıkocaklannın ve pratisyen hekimlerimizin daha aktif ve daha verimli 
çalışması, ülke sağlığına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve 
koruyucu hekimlikle ilgili alınacak tüm tedbirlerin sistemde önemli rahatlamalar sağlayacağı da 
açıktır. Sağlık Bakanlığımızın, 3 Kasımdan bu yana 136 adet sağlıkocağını hizmete açması da birin
ci basamak sağlık hizmetlerine çok önemli katkılar sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, kamu vicdanında sorgulanan ve kimi zaman da haksız ithamlar
la sonuçlanan önemli bir konu da, hekim ile hasta arasındaki para trafiğidir. Bunun önüne geçmek 
için Bakanlığımızın attığı adımlar son derece yararlı olmuştur. Performansa dayalı dönersermaye 
uygulaması, hekimlerimizi, hastanelerinde daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye sevk etmiş
tir; ancak, bu uygulamalarda zaman zaman, kişiye dayalı faktörler nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı 
da bilinen bir gerçektir. Pratikte yaşanan sorunlara Bakanlığımızın zaman içerisinde çözüm 
üreteceğine kimsenin şüphesi olmasın; ama, burada açıkça ifade etmek istiyorum ki, hekim ve has
ta arasındaki para trafiği ahlakî bir sorundur ve bu sorunu yaratan gerekçeleri ortadan kaldırmak da 
devletin görevidir. Performansa dayalı dönersermaye uygulamasının aksaklıkları tespit edilip, uy
gulamalarda revizyona gidilmelidir. 

Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilmeli ve kademeli olarak da genel sağlık 
sigortasına geçilmelidir. Bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, oldukça önemli 
mesafeler almıştır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir ve her vatandaşın sağlığından Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti sorumlu olmalıdır. 

Sosyal güvenlik sistemindeki reformu takiben, doktorların özlük haklarının iyileştirilmesiyle 
birlikte, artık, muayenehanecilik sistemine de yeni bir düzen getirilmelidir ve hekimler, hastane ya 
da muayenehane tercihlerinden birini yapmak zorunda olmalıdır; ikisinin birlikte olması, bana göre, 
sistem için çok önemli bir sorundur. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık çalışanlarının özlük haklarının yetersiz olduğunu gayet iyi 
biliyorum. Özellikle çok zor bir eğitim sürecinden sonra meslek hayatına atılan ve insan yaşamını 
kurtarmak, insana sağlığını hediye etmek gibi kutsal bir görevi yerine getiren meslektaşlarımın 
sorunlarını çok iyi biliyorum. Hem sosyal hem de fınansal olarak yetersiz koşullarda bu onurlu 
görevi yaptıklarını da yakinen biliyorum; ama, şunu söylemek istiyorum ki, hepimizin bu ülkeye 
borcu var. Çok zor şartlar altında kurulan ve bize emanet edilen bu kutsal vatana ve çilekeş Türk in
sanına hepimizin borcu var. 

Hekimler, bu ülkenin alınyazısında daima etkin ve belirleyici görevler üstlenmişlerdir ve 
inanıyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'le birlikte 
cumhuriyetin temellerini atan bir avuç vatanseverin arasında Dr. Reşit, Dr. Adnan Adıvar ve Dr. 
Refik Saydam vardı. Yine, Mektebi Tıbbiyei Şahanede öğrenim gören tıp talebelerinden bir sınıf-ki, 
bu, ülkemizin ilk tıp fakültesidir- gönüllü olarak Çanakkale'ye gitti ve 18 Mayıs 1915'te tamamı şehit 
oldu. 1921 yılında bu nedenle tıp fakültesinden mezun verilemedi; tıpkı, Balıkesir Lisesinde bir 
sınıfın şehit olması ve mezun verilememesi gibi. İşte, bu ülkenin temellerinde meslektaşlarımızın 
böyle mukaddes rolleri ve görevleri olmuştur. Bugün bu ruha samimî olarak ihtiyacımız var. 

Milletin kürsüsünden değerli meslektaşlarıma mesajım odur ki, koşulları ne kadar zor ve ağır 
olursa olsun, hiçbir mazeret, aziz Türk Milletine hizmet etme anlayışının önüne geçmemelidir. 
Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu vatanın her karış toprağında hizmet etmek en kutsal 
görevimiz olmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızın hasta hakları konusunda yaptığı çalışmalar ve 
uygulamalar takdire şayandır. Hastanelerimizde hasta hakları birimi ve hasta hakları kurulları oluş
turulmuştur; ancak, burada, Bakanlığımız hastaların hakkını teslim ederken, bu hakların bilin
mesinin ve aranabilmesinin de son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda ortaya 
konulacak yeni bir hasta hakları tüzüğü, tüm iletişim yolları kullanılarak halkımıza anlatılmalıdır. 
Bu, daha demokratik ve daha aydın bir toplum için şarttır; ancak, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi 
için dünya standartlarında bir malpraktis yasasının çıkarılması ve beraberinde hekimlere meslekî 
sigorta sistemi uygulamasının getirilmesi de şarttır. Ülkemizde, malpraktis, yani, hekim hataların
dan dolayı mağdur olmuş hastaları sık sık gazetelerden okuyoruz. Bu durum, hekim sorumluluğun
dan olduğu kadar, hastaya bağlı komplikasyonlardan da olabilir. Gerekçe ne olursa olsun, mağ
duriyetin giderilmesi için tazminatların sigorta sisteminden alınması en kolay ve en doğru yoldur. 

Değerli milletvekilleri, bugün, özel sağlık sektörü, Türk sağlık sisteminin geçmiş zamanlardaki 
yetersizliğinden dolayı ortaya çıkmış ve sistemdeki yerini almıştır. Özel sektörün sistem içerisin
deki hizmetlerinden yararlanmak gereği, görünen o ki, bundan sonra da Türkiye'nin gerçeği olacak
tır; ancak, fiyat ve hizmet kalitesi konusunda devletin sıkı kontrol ve denetimi şarttır. Temel stan
dartları yakalamış özel sektörden devletin hizmet satın almasında kuşkusuz bir sakınca olmaz. 
Nitekim, hükümetimizin bu konuda başlattığı çalışmalar oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Ancak, geç
mişte olduğu gibi bugün de, hâlâ, köşebaşlarında plansızca kurulmuş bazı özel hastanelerin, fiyat 
rekabetleri uğruna dampingler yaptıkları, promosyonla ameliyat yaptıkları hepimizin malumudur. 
Bunun sonuçlarını tahmin etmek güç olmasa gerek. Artık, ülkemizdeki tüm hastanelerin hizmet 
kalitesinde ve bilimsel kriterlerde rekabet etmesinin şartları oluşturulmalıdır. Hem özel sektör hem 
de devlet hastanelerinin, gerek kalite gerekse fiyat konusunda standardize edilmesi şarttır. Sağlık 
hizmetlerinde rekabetin kuralları yeniden belirlenmeli, bununla ilgili yasal düzenlemeler mutlaka 
gündeme alınmalıdır. Böylece, rekabetin fiyatta değil, kalitede olması sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, ne yazık ki, bir ulusal ilaç politikası yoktur. Bugün, bu 
politikasızlığın bir sonucu olarak, sistemin önemli bir parçasını oluşturan ilaç üreticileri de sorun
lar yaşamaktadır. Oluşturulacak bir ulusal politikayla birlikte kurulacak olan ilaç, eczacılık ve tıbbî 
malzeme üst kuruluyla sektördeki önemli bir sorun da çözüme kavuşturulacaktır. Bu alanda, yılda 
dönen paranın 7 milyar dolar olduğu gözönüne alınırsa, üretilecek akıllı ve doğru politikalarla cid
dî oranda tasarruf sağlanacak ve sağlıkta tasarruflu bir kalite anlayışı yakalanacaktır. 

Yerli ilaç sanayii, dünya devleriyle rekabet edebilecek düzeydedir ve ilaç sektörü, bugün, yüz
de 50-55 kapasiteyle çalışmaktadır. Sektörün önünün açılması ve özellikle de ihracatın teşvik edil
mesi şarttır. İlaçta KDV'nin yüzde 18'den 8'e çekilmesi ve yeni ilaç kararnamesiyle fiyatlarda ciddî 
indirimlere gidilmesi, halkımızı son derece memnun etmiştir. Aynı şekilde, özel sağlık sektöründe 
de KDV indirimi şarttır. Bu, sağlık hizmetlerinde ucuzlama getireceği gibi, aynı zamanda sistem
deki kayıtdışılığın da ortadan kalkmasına neden olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tıp alanında kullanılan cihaz, ekipman ve sarf malzemelerine 
yılda harcanan paranın 2 milyar doları geçtiği tahmin edilmektedir. Pek çok malzemenin ülkemiz
de üretimi teknik olarak mümkün olduğu halde, dış piyasalarla rekabet zorluğu nedeniyle, firmalar, 
bu malzemelerin ithalini tercih etmektedirler. Böylesine stratejik bir konuda ulusal bağımsızlığın ol
ması son derece önemlidir. Bugün, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Çin'den tıbbî malzeme 
ithal etmekteyiz. Ülkemizde, 180 adet CE belgeli üretici firmaya karşılık, 10 000'den fazla ve genel
likle ithal medikal mallan satan firmanın varlığı son derece önemlidir. Medikal alanda üretim 
yapacak olan firmalara özel teşviklerin getirilmesi şarttır. Buna paralel olarak da, üniversitclerimiz-
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den birinde tıp teknolojileri bölümünün açılması da, bu alanda, yarınlar için çok önemli bir adım 
olacaktır ve ucuz malzeme teminiyle birlikte, stratejik bir sahada yeni istihdam olanakları 
yaratılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de ilaç, tıbbî malzeme ve cihaz tanıtım ilkeleri 
profesyonellikten uzak ve maalesef, insan ilişkilerine dayalı bir düzen üzerine kurulmuştur. Ne 
yazık ki, bu anlayışın ürünü olarak, zaman zaman, hekimler, bilimsel kriterlerden çok, duygusal 
kriterlerle hareket etmektedirler. İlaç tanıtım ilkeleri ve promosyon ahlakı mutlaka bir yasal düzen
lemeyle kontrol edilmeli ve düzene oturtulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık hizmetlerinin tek elde, yani, Sağlık Bakanlığında toplanması 
süreciyle ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Aynı anlayıştan hareketle, hastanelerin 
tamamının tek elde koordine edilmesi ve bütün milletin hizmetine tahsis edilmesi adına yapılan bazı 
olumlu çalışmaları da takdirle takip ediyoruz; ancak, askerî hastanelerin atıl ve artık kapasitelerinin 
de sivillere açılması gereği ortaya çıkmıştır. Bunun için, GATA Kanununda değişiklik yapılması 
gerekmektedir. Bu, hem rantabiliteyi artıracak hem sıkışan sağlık sektöründe rahatlık oluşturacak 
hem de askerî hastanelere yeni katmadeğerler sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bizler vizyoner olmak zorundayız. Özellikle sağlık sektöründe çok 
uzun vadeli düşünmek ve ülke koşullarına uygun politikalar üretmek zorundayız. Bu politikaları 
oluştururken, kuşkusuz, sektörün tüm sosyal taraflarının görüş ve birikimlerinden de yararlan
malıyız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TURHAN ÇÖMEZ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

İnanıyorum ki, bu çalışmalar, ülkenin yarınları adına en doğru çalışmalar olacak ve bizden son
raki nesillere çok güzel bir armağan olacaktır. 

Sözlerime son verirken, yan dal ihtisasıyla ilgili yapılacak olan kanunî düzenlemeye çok değer
li katkılarınızı bekler, ülkemize hayırlı olması dileğiyle, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çömez, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler; buyurun. (Al
kışlar) 

CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrama Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selam
lıyorum. 

Bu konu irdelendiği zaman üç tane çekincemiz var. Bunun iyice irdelenerek değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi, Sağlık Bakanlığının yan dal uzmanlık eğitimiyle ilgili. Kanun
la verilen yetkinin, tüzükle düzenlenmesi gereken bir işin geçici kanunla düzenlenmesine çalışıl
ması kanun tekniğine aykırıdır diye düşünüyoruz. İkincisi, işin sosyal taraflarının, yani, bugünkü 
TTB uzmanlık derneklerinin görüşlerinden yoksun bir şekilde bu kararların çıkarılmasının, katılım
cılık anlayışı ve demokrasinin özüne aykırı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsü ise, bugünkü bu 
gereksinimi duyulan tüzüğün iptaliyle ilgili kanunu gözönüne aldığımızda, Danıştay Genel 
Kurulunun ve 8. Dairesinin almış olduğu kararların bugünkü hukukî zeminden yoksun olduğu an
laşılmaktadır; bunun da çok iyi irdelenmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Buna ilaveten, bak
tığımızda, bir başka boyutu, tıpta uzmanlık kurulu, eğitim kurullarını değerlendirme komisyonu, uz-
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manlık dalları eğitim ve müfredat komisyonu sürekli kurullar olduğundan dolayı, yasal düzenleme 
gerektirmektedir; bunların da gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Son zamanlarda kanun değişikliği teklifinin Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koor
dinasyon Kurulu tarafından da uygun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yan dal uzmanlığı bir yük
seköğretim gerektirip, Sağlık Bakanlığı kadar, YÖK ve uzmanlık derneklerini de doğrudan ilgilen
dirmektedir. 

Öğrendiğimiz kadarıyla, 26.5.2004 tarihinde, Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni bir tıpta uz
manlık tüzüğü taslağı hazırlanmış bulunmaktadır. Hemen hemen bir ay içerisinde bu tüzüğün gün
deme alınması gerekmektedir diye düşünüyoruz; ama, buna karşın, bu kanun teklifinin gündeme 
alınmasında da bir çelişki doğacağı düşüncesindeyiz. 

Yine, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir taslakta, işin bilimsel boyutu da var. 
Günümüzde, yaklaşık 104 yan dal varken, bu taslakta, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu tüzük 
çalışmasında, bu aşırı yan dal uzmanlaşmasından vazgeçildiği görülmektedir. Böyle olunca, bu 
çelişkilerin çok iyi irdelenerek değerlendirilmesi gerekmektedir diye düşünüyoruz. 

Tabiî, işin yan dal uzmanı olunca, bir hekim olarak, bugünkü hekim çalışanlarımızın yaklaşık 
yüzde 70'inin pratisyen olduğunu gözönünde bulundurduğumuzda, pratisyen hekimlerimiz, büyük 
bir oranda mesleğinde yabancılaşmaya, arkasından da tamamıyla uzmanlığa doğru yönelmektedir. 
Bu süreci gözönünde bulundurduğumuzda, yarınlarımıza dönük olarak, gerek planlamanın gerek is
tihdam programının yoksun olduğu görülmektedir. Böyle olunca, bugün, uzman hekim arkadaş
larımızın, tayin konusunda hepimize başvurduklarını ve istihdam sorunlarının olduğunu çok iyi bil
mekteyiz. 

Bunca özveriyle yetişen hekim camiamızın, başta özlük haklarını, çalışma koşullarını ve yarın
larında istihdam programlarını gözönünde bulundurduğumuzda, bunları çok iyi değerlendirerek, 
emeğimizin karşılığı olarak, yarınlarda bir iş imkânı yaratılması konusunda çok dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bakanlığımızın da bu konuda çalışması var mı; Sayın Bakanımızdan bizzat bunu 
duymak isteriz; çünkü, önümüzdeki bir yirmi yılın planlamasını gözönünde bulundurduğumuzda, 
evet, yaklaşık her üniversitede olmak üzere, 47 tıp fakültesinin -Karadeniz Teknik Üniversitesi de 
dahil olmak üzere- olduğu bir dönemde, yılda 5 000 hekimin mezuniyeti söz konusu olduğunda, 
sadece uzmanlık değil, aynı zamanda pratisyen hekimlerimizin de istihdamı düşünüldüğünde, kor
kunç bir emek ve beyin sarfiyatını düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Çalışma koşullarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesleğin kutsal olduğunda, her zaman, hepimiz 
hemfikiriz; ama, çalışanlarına bir o kadar değer verilmediğini görmekteyiz. Evet, Sağlık Bakan
lığının, bu konuda çeşitli çalışmaları var. Bu konuda, en sonunda, aile hekimliği gibi, biraz da Dün
ya Bankası ve IMF'nin dayattığı anlayışın bir sonucu olarak, aslında bünyemize uygun olmayan, 
ama, 224 sayılı Sosyalleştirme Kanununun günümüze uyarlanacak şekilde hayata geçirilmesinin 
daha sağlıklı sonuçlar doğuracağına inancımız tamdır. Bu konuda, Sağlık Bakanlığından, bir an ön
ce, günümüzün yasasının uygulanması yönünde talebimiz vardır, gereğini de yapması gerekmek
tedir; ama, buna karşın, gördüğümüz kadanyla, ülkemizde tartışılan konu, işin sadece hastanecilik 
kısmı, yani üçüncü, dördüncü basamak tedavi kısmıdır. Daha çok, koruyucu hekimlik, nüfus plan
laması ve çevre sağlığı açısından incelediğimizde, ülkemiz koşullarında, birinci basamak tedavinin 
daha kaliteli sunulması gerekmektedir. Kısaca, kamu sağlığının hem ulaşılabilir hem kaliteli hem de 
ucuz olması gerekmektedir; çünkü, ülkemizde, hepimiz, sağlıkta tasarruf olmayacağının bilincin
deyiz; ama, buna karşın, en ucuz şekilde, kamu sağlığının kalitesini de yükseltmek zorundayız. 
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Sağlık açısından konuşulacak çok konu var; ama, buna karşın, bu kanunla ilgili beklen
tilerimizde, sonuç olarak, ciddî tartışmaları ve genel bir uzlaşıyı gerektiren bu konudaki bir yasa 
değişikliğinin, var olan durumu daha karmaşık hale getireceğinden şüphemiz yoktur. Yan dal uz
manlığı çok önemli bir konu olup, mutlaka, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde, tüm tarafların 
teknik ve bilimsel katkıları alındıktan sonra karara bağlanmalıdır diye düşünüyoruz. 

Tüm bu nedenlerle, söz konusu yasa değişikliği önerisinin uygun olmadığını düşünüyoruz. 

Sözlerimi tamamlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güler. 

Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir.(CHP sıralarından gürültüler) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bu tarafa bakmıyorsunuz... 

BAŞKAN - Özür dilerim... 

RECEP KORAL (İstanbul) - Oylama bittikten sonra söylüyorsunuz... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Ama, bu tarafa bakmadı ki. 
BAŞKAN - Bir dakika... Düzeltiyorum... 

Kabul edenler... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - İki kere mi yapıyorsunuz Sayın Başkan?! Olur mu?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ne demek yani! 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade edin... 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, oylama bittikten sonra, tekrar sayım olmaz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

ATİLLA KART (Konya) - Başkan, neyi bekliyorsunuz?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu ne ya!.. Bu ne!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakınız "kabul edenler, etmeyenler" diye bir baktım... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan "kabul etmeyenler" derken buraya bakmadınız. 

BAŞKAN - Bir anda göz aldanması oldu ve ben "kabul edilmiştir" dedim. Dolayısıyla, tekrar 
oylama yapacağım. 

Teklifin maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRAINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama 
Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4. - Yan dal asistanlık sınavlarında, Sağlık Bakanlığınca yeni bir Tıpta Uz
manlık Tüzüğü ve bu Tüzüğe göre bir yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe konuluncaya kadar, 
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10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile mülga 21.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı 
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 6 ncı maddesine 
dayanılarak yürürlüğe konulan Yan Dal Asistanlık Sınav Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunup, karar yetersayısını arayacağım. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.41 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B:96 2 . 6 . 2004 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.54 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Ahmet KÜÇÜK(Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

449 sıra sayılı teklifin müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

9. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrama 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı: 449) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

1 inci maddenin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Sayın Güler, aynı kanunu bir önceki yasa teklifinde değiştirmiştik, orada, geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddeler eklenmişti. Bu geçici 4 üncü maddenin 7 nci madde olması gerekiyor, onun tashih edil
mesi gerekiyor; onu redakte edeceğiz. 

SAĞLIK, AİLE. ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 
GÜLER (Bingöl) - Doğrudur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Şimdi, maddeyi yeniden oylarınıza sunup, karar yetersayısını arayacağım. 
Madde l'deki. Geçici Madde 4'ü, Geçici Madde 7 olarak tashih ediyor ve maddeyi o şekilde 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Müzakere bitti efendim, değişiklik olmaz artık. Oylama ol

du... 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI MAHFUZ 
GÜLER (Bingöl) - Değişiklik yok. 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

10. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 431 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet 

Yılmazcan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu; 
şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Nur Doğan Topaloğlu söz istemişlerdir. 

AK Parti Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Yılmazcan; buyurun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET YILMAZCAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde 
AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, sözlerime başlamadan önce, Partim ve 
Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür 
ve Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamız, devletin temel amaç ve görevleri arasında, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma görevine yer vermiş bulunmaktadır. Devletin temel 
görevleri arasında sayılan bu hususların gerçekleşmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
büyük görev düşmektedir. 

Hukuk devleti, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, bu bağlamda, yasallık ilkesini 
önplanda tutan ve yasada öngörülen sınırlamanın ölçüsü ve gerekliliğini, bağımsız, tarafsız ve 
güvenceli yargıç kararıyla koruma altına alan devlettir. Uluslararası alanda tanınmış genel hukuk il
kelerinin bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde de tanınması ve Parlamentonun bu çer
çevede yasama faaliyetinde bulunması gerekliliği tartışmasızdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çer
çevesinde yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin en temel dayanaklarından biri olmakta ve bu kap
samda, vazgeçilmez olan idarenin yargısal denetimi, günümüz hukuk devletinde, üzerinde en çok 
düşünülen, tartışılan ve konuşulan konular arasında bulunmaktadır. İdarenin yargısal denetimiyle 
görevli idarî yargının en ideal konumda çalışmasının, kararlarının idareye yol gösterici, idare 
edilenleri koruyucu ve kollayıcı olmasına, hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmasına ve 
denetimini bu çerçevede yapmasına, kamu yararı kavramı ile kişi hak ve özgürlükleri kavramını en 
üst düzeyde bağdaştırmasına, kararlarının idare tarafından gecikmeksizin yerine getirilmesine ve 
uygulamadan kaçınan veya uygulamama sonucunu doğuran işlem veya eylemlerde bulunan 
idarecilerin cezaî, idarî ve malî sorumluluklarının açık ve net yasal düzenlemelere kavuşturulmasına 
bağlı olduğunu söylememiz gerekmektedir. 

(x) 431 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; idarenin yargısal denetimi bütün dünyada iki ana sistem 
içerisinde yapılmaktadır. Birinci sistem, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de gelişen ve halen 
de ana çizgileriyle yürürlükte bulunan Anglosakson sistemidir. Bu uygulamada bütün yargısal 
denetim adlî yargı tarafından ve tek elden görülmekte olduğu için, bu sisteme aynı zamanda tek yar
gı sistemi de denilmektedir. 

İkinci sistem ise, Fransa'nın önayak olduğu, adlî yargıdan ayrı ve ondan bağımsız bir idarî yar
gının mevcut bulunduğu bir başka oluşumdur. Ülkemizde de, kamu hizmetlerinden doğan anlaş
mazlıkların yapılarındaki özellikler, bunlara uygulanacak kuralların hukukî ve teknik nitelik 
taşıması, özel hukuk dalı ile idare hukuku arasında büyük bir bünye, esas ve prensip farkının var ol
ması, idarî işlemlerin idare hukuku dalında uzmanlaşmış ve kamu hukuku alanında bilgi ve tecrübe 
edinmiş hâkimlerce denetlenmesi yararlı olacağından dolayı, idarî yargı, adlî yargıdan ayrı ve 
bağımsız bir idarî yargı sistemi olarak Anayasamızca kabul edilmiştir. 

Ülkemizde, idarî yargı deyince aklımıza gelen ilk kuruluş, Danıştaydın Bilindiği üzere, ül
kemizde adlî ve idarî yargı ayırımı, 1868 yılında, o günkü adıyla Şûrayı Devletin kuruluşuna dayan
maktadır. İdarî yargıyla ilgili olarak ilk kuruluş ve usul yasası, 7 Aralık 1925 tarihinde Resmî 
Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 669 sayılı Şûrayı Devlet Kanunu olup, bu kanun 
üzerinde de zaman içerisinde birkaç defa değişikliğe gidilmiştir. 

Daha sonra, 1964 yılının son gününde, 521 sayılı Danıştay Kanunu yürürlüğe girerek, 669 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen, zaman içerisinde yargının belli kısmında ve yüksek 
mahkemelerin belli dairelerinde mevcut dosya sayısı, normal çalışmayla eritilemeyecek sayılara 
ulaşmıştır. Özellikle yüksek mahkemelerde daha belirgin olan iş yoğunluğu, bazen yargı mensup
larının tüm özel yaşamını etkiler, zaman zaman da sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halihazırda, Danıştay da, 10 dava, 2 idarî daire olmak 
üzere toplam 12 daire bulunmaktadır; ancak, son zamanlarda faaliyete geçen bağımsız üst kurulların 
işlemlerine karşı açılacak davalar için Danıştay görevli kılındığından, zaten yoğun olan iş yükü 
daha da artmış durumdadır. 

521 sayılı Danıştay Kanununda, Danıştay, ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapmak
tayken, 20 Ocak 1982 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay 
Kanunuyla Danıştayın ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapması son bulmuş, Danıştay 
Kanunuyla aynı tarihte yürürlüğe giren 2576 sayılı Kanunla, bölge idare mahkemeleri, idare mah
kemeleri ve vergi mahkemeleri kurulmuş, idare mahkemeleri genel yetkili mahkeme haline getiril
miştir. Böylece, o tarihe kadar idarî yargı alanında ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan 
ve giderek artan iş yükü altında bulunan Danıştayın görevlerinin büyük bir bölümü, yeni kurulan 
idare ve vergi mahkemelerine aktarılmıştır. Hatta, yukarıda sözü edilen özel görevlendirilmeler 
nedeniyle özellikle bazı dairelerin iş yükü tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bu durum 
ise, yüksek mahkemelerin içtihat mahkemesi olarak çalışmasının önünde en büyük engellerden 
birini oluşturmaktadır. 

Hatta, iş yükü deyince, ilk derece mahkemeleri ile temyiz mahkemelerinin ayırt edilmesinin 
mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Çünkü, bugün, idarî yargıda ilk derece mahkemesi olarak 
görev yapan ve özellikle büyük şehirlerde bulunan idare ve vergi mahkemelerindeki iş yüküyle 
hâkimlerin sağlıklı karar verebilmesi imkânı ortadan kalkmıştır. Belki sayısal olarak davalar sonuç
landırılmakla birlikte, davanın derinlemesine incelenip, tarafların vicdanlarını tatmin edecek gerek
çeyi içeren kararların verilmesi mevcut koşullarda mümkün görülmemektedir. Zaten, böyle bir şeyi, 
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yoğun iş yükü altında büyük özveriyle çalışan hâkimlerimizden beklemek, insafsızlık olur diye 
düşünüyoruz. 

O zaman, yargının problemlerinin çözümü noktasında öncelikle yapılması gereken olay nedir 
diye düşündüğümüzde, aklımıza ilk gelen husus yargıcın çalışmasını kolaylaştıracak fizikî ve mad
dî şartların iyileştirilmesi gerektiğidir. Bu konunun kısa zamanda tamamen çözülmesi, uzun zaman
dır ekonomik krizlerle boğuşan ülkemizin halihazırda mevcut bütçe imkânlarıyla giderilmesi müm
kün gözükmemekte ise de, görüşmüş olduğumuz eldeki kanun tasarısıyla, tıkanma noktasına gelmiş 
ve aciliyet arz eden bazı hususlarda yeni bir düzenleme yapılmak suretiyle problemlerin bir parça 
olsun çözüleceği inancındayız; ancak, yargının temel problemini, yani iş yükünü davalar oluştur
duğuna göre, çözüm için verilecek en mantıkî cevabın, idare ile vatandaş arasında uyuşmazlığı or
tadan kaldırmak, hiç değilse azaltmak olduğu kanaatindeyiz. Bunun yolu ise, hazırlıkları yapılmış, 
hatta tasarı haline getirilmiş idarî usul yasa tasarısını geciktirmeden yasalaştırıp yürürlüğe koymak
tır. Bu tasarının yasalaştırılıp yürürlüğe konulması ve idare tarafından titizlikle uygulanması halin
de, uyuşmazlıkları kaynağında azaltacağına ve böylece, yargılama sürecini hızlandıracağına ve 
Danıştayın içtihat mahkemesi olarak çalışmasına olumlu katkıda bulunacağına inanmaktayız. 

Öte yandan, hukuk devleti ilkesinin en önemli unsuru, şüphesiz, idarenin tüm eylem ve işlem
lerini hukuk kurallarına uygun olarak yürütmesi ve bu eylem ve işlemler nedeniyle hak veya men
faati ihlal edilenlerin dava açması halinde, bunlar üzerinde, bağımsız mahkemelerce yargısal 
denetim yapılabilmesidir. 

İdare, devletin toplumsal ve kişisel yaşama en yoğun ve en güçlü bir biçimde müdahale eden 
fonksiyonu olduğundan, kişi hak ve özgürlükleri bakımından az çok tehlikeli sayılabilecek yetkileri 
içerir. Bu yüzden, idarenin hukuka bağlılığı ve bu bağlılığın sıkı bir yargı denetimi altında tutul
ması. idare hukukunun temel problemlerinden birini oluşturur. 

Bu bağlamda, yargısal denetimin en önemli aracı, iptal davalarıdır. İptal davalarıyla, idarenin 
hukuk alanı içine alınması ve ihlal edilen hukuk kuralının üstünlüğü ve egemenliği sağlanır. Bu 
amaç ve sonuç, iptal davalarının, toplumun yararına yönelik nesnel niteliğini gösterir. 

İptal kararlarından, bu davayı açanlar da somut olarak yararlanırlar, yitirdikleri haklarına 
kavuşurlar veya ihlal edilmiş olan menfaatları onarılmış olur. İşte, iptal kararlarının bu öznel sonuç
larının ilgililere gerçek bir tatmin verebilmesi için, davaların mümkün olan en kısa zamanda in
celenip karara bağlanması gerekir. 

Davaların makul sürede sonuçlandırılması hususu evrensel bir ilkedir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma ilkesinin en önemli unsurlarından biri, 
yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmasıdır. Konu, 1982 Anayasasında düzenlenmiş ve 14 ün
cü maddeyle, davaların mümkün olan süratte sonuçlandırılması yargıya görev olarak verilmiştir. 

İdarî Yargılama Usulü Yasasının 20 nci maddesinin değişik beşinci fıkrasında, öncelikli işler 
dışında kalan dosyaların tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı 
ay içinde sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Yargıda ilke. şüphesiz. Anayasada ifade edildiği gibi, mümkün olan süratle davaları sonuçlan
dırmaktır: ancak, yargılama süreci her uyuşmazlığın niteliğine ve bu süreçte uygulanan usulî işlem
lere göre farklılık gösterir. Resen araştırma ilkesinin uygulandığı idarî yargıda bazı davaların in
celenmesi uzayabilmekte. buna bağlı olarak, nihaî karar sürelerinin her dava için değişmesi kaçınıl
maz olmaktadır. 
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Kabul etmek gerekir ki, Türkiye'de her derecedeki mahkemeler çok ağır bir iş yükünün altın
dadırlar, bu yükü hafifletmek için olağanüstü bir gayret gösterilmesine karşın, tam bir sonuç 
alınamamakta ve yasada öngörülen süreler zorunlu olarak aşılmaktadır; Danıştayda, özellikle bazı 
idarî dava dairelerinde bu husus çok belirgin hale gelmiştir. Tüm gayretlere ve olağandışı çalış
malara karşın, dava sayısındaki artış ve birikim önlenememektedir. 

Genel olarak yargıdaki ve eldeki kanun tasarısıyla bağlantılı Danıştaydaki dava sayısı, iş 
yükünü, tartışmaya ve başka bir açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde çok açık olarak ortaya koy
maktadır. 

Davaların belli bir bölümünün genel düzenleyici işlemlere karşı açılmış, belli bir bölümünün 
de ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarıyla yakından ilgili olduğu ve bu 
nedenle inceleme ve karara bağlanma aşamalarının titiz bir çalışmayı gerektirdiği hususları dikkate 
alındığında, bu iş yükünün sadece nicelik yönünden değil, nitelik yönünden de ağırlık taşıdığı an
laşılacaktır. Bu gibi durumlarda Danıştay dairelerinin görevleri kanunla belirlendiğinden, iş 
yükünün daireler arasındaki dağılımının sağlanabilmesi, kanun değişikliğini zorunlu kılmaktadır. 

İşte, görüştüğümüz bu kanun değişikliğiyle de, halen 2 olan idarî daire sayısı l'e indirilmekte, 
1 yeni daire kurulmaktadır. Böylece, 8'i idarî dava dairesi, 4'ü vergi dava dairesi, l'i idarî daire ol
mak üzere, toplam 13 daire oluşturulmaktadır. Daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak 
için, genel kurulun oluşumu değiştirilmektedir. 

24 üncü maddede yapılan değişiklikle, bazı kamu görevlilerinin açtığı davalar Danıştayın 
görevinden çıkarılarak idare mahkemelerine verilmektedir. Böylece, Danıştayın iş yükü önemli 
derecede azaltılmaktadır. 37 nci maddede, başkanlar kuruluna, idarî ve vergi dava dairesi ayırımı 
gözetmeksiniz, bir dairenin görevine giren işlerin bir bölümünü diğer dava dairesine devretmesi yet
kisi verilmektedir. 

Bu kanun değişikliğiyle kısmen de olsa Danıştayın iş yükü azalacağından ve yargılama süreci 
hızlanacağından, AK Parti Grubu olarak olumlu oy kullanacağız. 

Sözlerime son verirken, Danıştay Kanununun milletimize ve Danıştay mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazcan, teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Yüksel 

Çorbacıoğlu. 

Sayın Çorbacıoğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIĞOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 
Değerli arkadaşlar, bu tasarı, yaklaşık bir yıl önce Meclise geldi; birbuçuk yıllık geçmişi olan 

ve önemli ihtiyaçları giderecek olan bir tasarıdır. Her ne kadar biraz gecikmiş ise de, bugün, 
sanıyorum, bu tasarı yasalaşacak; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bu tasarıyı destekliyor; 
sanıyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu da -sözcüsünün açıkladığı üzere- bu tasarıyı destek
leyecektir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının amacını anlaşılır bir dille, sizlerle paylaşmak istiyorum: Ön
celikle, 12 daireden oluşan Danıştayımızın daire sayısını 1 artırıyoruz, 13 üncü daireyi ihdas 
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ediyoruz. Tabiî, bu dairenin kurulmasıyla beraber, 20 adlî personel ve dairede başkan, üye, tetkik 
hakimi, savcı olarak görev yapmak üzere 38 kamu görevlisini, bu bağlamda, bu dairenin oluşmasına 
katıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, bu tasarıyla, 2. Daireyi, bugüne kadar idarî işlemlerle muhatap ol
maktayken, idarî dava dairesi olarak görevlendiriyoruz. Sonuçta, daire sayısı 13; ancak, daha önce 
6 olan idarî dava dairesi sayısı 8'e çıkmış oluyor. Böylelikle, Danıştaym iş yükünün hafifletilmesi 
konusunda nispeten bir katkı sağlamış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ikinci amacımız, İdarî Dava Daireleri Genci Kurulu ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulunun yapılanmasına yeni bir düzenleme getirmektir. Daha önce bütün daire 
başkan ve üyelerinin üye olduğu bu dava genel kurullarının belli bir disiplin altında oluşturulması, 
bizce daha uygun görülmüştür. Bu konuda, her ne kadar, Danıştayın önerisiyle ilgili, uygulamada 
kısmî bir değişiklik yapılmış ise de, bu haliyle daha doğrudur. O da şu; Danıştayın bu konudaki 
düşüncesi; genel kurullara her daireden 1 başkan, 2 üyenin katılması ve bu üyelerin seçiminin de 
başkanlar kurulunca yapılması şeklindeydi. Ancak, bu düşünce komisyonumuzda değerlendirildi ve 
1 başkan ve 2 üye yerine 3 üyenin katılması ve bu 3 üyenin de daire üyeleri tarafından kendi 
aralarından seçimle belirlenmesi konusunda bir değişiklik yapıldı. Böylelikle, dava dairelerinin sağ
lıklı çalışmasına fayda sağlanacaktır. 

Bunların somut olarak faydasını size şöyle açıklayabilirim: Öncelikle, İdarî ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulları, hem yerel mahkemelerin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlarda 
direnme kararlarını inceliyor hem de Danıştay daire kararlarının da temyiz mercii olarak in
celemesini yapıyor. Daha doğrusu, bu daireler, içtihat oluşturan daireler. 

Biliyorsunuz, hukukta, yazılı hukuk olduğu gibi, yazılı hukukun ötesinde, içtihatlar da, yar
gılamanın, hukukun, adaletin gerçekleştirilmesi için önemli bir kavramdır. Ancak, geçmiş haliyle 
bu dairelerin çalışması, bu içtihatların sağlıklı oluşmasına engel teşkil etmekteydi. Neden; sayısı 
belli olmayan... Yani, şu anki koşullara göre söylüyorum; sanıyorum, İdarî Dava Daireleri Genel 
Kurulu en fazla 43 üyeden oluşuyor, en az 17'ye kadar veya 15'e kadar inebiliyor. Yani, bazı karar
ları 20 üyeyle alabiliyorsunuz, bazı kararları 30 ya da 40 üyeyle alabiliyorsunuz. Farklı sayıda 
kişilerin oyuyla karar çıkarılabiliyor, farklı sayıda kişilerin oyuyla çıkarılan karar da, sonuçta, iç
tihatta birlikteliği engellemiş oluyor. O anlamda, bir düzenin sağlanması açısından böyle bir disip
linin getirilmesi doğru olmuştur. 

Diğer taraftan, sayının çok yüksek olması, dava dosyalarının tartışılmasında da sorun yarat
makta ve bunların sonuçlandırılması da zorlaşmaktadır. Genel kurulların üye sayısının düşürülmesi, 
bu anlamda da, tartışmaların daha az olmasının ve daha disiplin altına alınmasının yolunu da 
açacaktır. 

Üçüncü olarak da, genel kurulda devamlı aynı üyeler tarafından görev yapılacağı için, bu 
üyelerin devamlı aynı konularla muhatap olmaları, uzmanlaşmaları sonucunu ortaya çıkaracaktır. 

Değerli arkadaşlar, Danıştay'da bu düzenlemeyi yapıyoruz; kadroyu oluşturuyoruz, katkı sağ
lıyoruz, emek veriyoruz, masraf ediyoruz. Sonuçta, bu mahkemeler -Danıştay veya diğer mah
kemeler- bir karar veriyor. Özellikle idare mahkemelerinin ve Danıştayın verdiği kararların sonuç
ta uygulanması gerekir; uygulanmadıktan sonra, verilen kararın bir anlamı da olmamaktadır. Yani, 
biz. yargıya, böyle, yasal düzenlemeler yaparak saygılı olamayız, yargının bağımsızlığını bu düzen
lemelerle sağlamış olmayız, aynı zamanda, yargının verdiği kararları da uygulamak zorundayız. 
Hani, Avrupalı diyor ya "siz Avrupa Birliğine katılma sürecinde birtakım düzenlemeler yapıyor-
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sunuz; ama, bu yeterli değil..." Neden?.. "Onun uygulamasını da göreceğiz." Nedense, bu konuda 
bizi sabıkalı sayıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bir yargı kararı... Yargı kararından önce, ben, kendi ilimden bir örnek 
vereyim. Borçka İlçesinde, SSK Hastanesinin Müdürü, Borçka Belediye Başkanlığı için, istifa etti, 
aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak, belediye başkanlığını kazanamadı. Şimdi, süresi 
içerisinde görevine dönmek istiyor, dönemiyor. Yani, düşünüyorum, bu arkadaşımız, Cumhuriyet 
Halk Partisinden değil de Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olsaydı, geriye dönmede bir sıkın
tı yaşayacak mıydı? Bence, oraya dönmenin de ötesinde, daha üst mercilere gidilebilirdi. 

Ben, size bir örnek olay daha anlatacağım: 3 Kasım 2002 seçimlerinde, bir kamu görevlimiz, 
Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak üzere istifa ediyor; ancak, aday olamayınca, geri dönmek 
istiyor. Seçim Yasasının ilgili 7 nci maddesine göre, yine eski görevine döndürülmesi gerekirken, 
bir ay içerisinde bu talep yerine getirilmiyor, bunun üzerine dava açıyor. Buraya kadar bir şey 
demiyorum; ancak, artık, iş mahkemeye yansıyor. Davada, Danıştayın ilgili dairesi, görevine iade 
kararı veriyor ve bu karar 10 Aralık 2003 tarihinde yerine getiriliyor; ama, niye yerine getiriliyor 
biliyor musunuz arkadaşlar; aynı gün başka bir göreve atanması için yerine getiriliyor. Zaten, eğer 
açıkta ise, onu siz görevine iade etmezseniz, bu yeni görevlendirmeyi de yapamazsınız. Dolayısıy
la, aynı gün yine Ankara'ya, merkeze görevlendiriliyor. Bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesine 
yine dava açılıyor, yürütmeyi durdurma kararı alınıyor; 13.1.2004'te görevine iade ediliyor. 
13.8.2004'te tekrar dava ediyor, 28 Ekim 2004'te göreve iade ediliyor; şubat ayında tekrar Ankara'da 
görevlendiriliyor, 1 Nisana kadar görevlendiriliyor; bu sefer, 30 Martta, bu sürenin uzatılması 
yoluna gidiliyor. Bakıyorlar, iki ay uzatılıyor ama, 30 Martta yapılan bu uzatma hukuka uygun 
değil, 31 Martta, bu iptal ediliyor, sonra üç aylık yeni bir komisyon kurularak orada görevlen
diriliyor. Bunun üzerine tekrar Ordu İdare Mahkemesinde dava ediliyor ve yürütmeyi durdurma 
kararı veriliyor. 19 Mayısta yine görevine iade ediliyor; ama, 19 Mayısta tekrar bir hafta görevlen
diriliyor. 

Şimdi, arkadaşlar, bunu yargıya saygı anlayışıyla nasıl bağdaştıracağız?! Yani, burada biz şim
di, Danıştayın daha sağlıklı, daha iyi çalışması için bir yasa yapıyoruz; ondan sonra Danıştay sağ
lıklı ve iyi bir şekilde çalışıyor, karar veriyor; o kararı biz uygulamıyoruz! Benzetmekte hata ol
masın ama, o kararın yazıldığı kâğıdı, mahkeme karar kâğıdı olarak değil, kesekâğıdı olarak kul
lanıyoruz. Hani içine domates filan da koymuyoruz!.. Önceden onun içine ithal mısır konuluyor idi; 
şimdi, son zamanlarda aldığım duyumlara göre, o kesekâğıdının içine elma ve patates konulmaya 
başlanmış!.. 

Bu elma ve patates hikâyesini de size kısaca söylemek istiyorum. Elma ve patates ihracatıyla 
ilgili, elmada 40, patateste 19 dolarlık bir destek var. Bu konuda Bakanlar Kurulunun verdiği karar, 
mayıs ayının sonlarına doğru Resmî Gazetede yayımlanıyor; ama, bunun süresi 31 Mayısta bitiyor. 
Şimdi bu bir haftalık süre içerisinde zaten bu ihracatı yapmanız mümkün değil. Peki bu yasa niye 
çıkmış; onu araştıracağız, bakalım kimler için çıkmış. Onu da ileride burada sizlerle paylaşırız. 

İdare hakkında bu kadar dava açıp da, alınan mahkeme kararlarına rağmen göreve iade edil
meyen kamu görevlimiz kimdir -belki anladınız- Giresun eski Valimiz Sayın Ali Haydar Öner. 
Sanıyorum, bütün suçu, Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak. Eğer Adalet ve Kalkınma Par
tisinden aday olsaydı -ihtimal, kazanırdı diyeceksiniz de- kazanamasaydı, ihtimal, müsteşar olurdu 
diye düşünüyorum. Evet Haluk Bey, gülüyorsun; ama, öyledir. 
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Arkadaşlar, ben, sizin hukuk anlayışınızı burada doğal olarak eleştireceğim. Mahkemeye say
gı, hakkında yasa düzenlemekle veya herhangi bir maddî-manevî olanakları tanımakla olmaz, o 
mahkeme kararını tanımakla olur. 

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir de, son olarak, yine, Sayın Başbakanımızın 
hukuk anlayışıyla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum, tabiî, yine, bu hukuka saygı nok
tasında. 

Sayın Başbakanımız, dün, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup toplantısında, YÖK Yasasıyla il
gili, Sayın Cumhurbaşkanımızın veto kararı üzerine görüşlerini açıklamıştır; bunu, televizyonlardan 
da seyrettik, basın da yazdı. Sonuçta, genel olarak şunu söylüyor: "Sayın Cumhurbaşkanı bu 
kararıyla, Meclis çoğunluğunu yok saymıştır. Meclis çoğunluğu yok sayılamaz." Doğru değil mi; 
doğru... 

HALUK İPEK (Ankara) - Hayır, gerekçeyi eleştiriyor. 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Evet... 
"Seçimi neden yapıyoruz" diyor, "sistem, çoğunluk temelinde işler" diyor. Yani, eğer çoğun

luğa saygı duymazsanız, sistemi işletemezsiniz diyor. 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Çoğunluk olarak... 

YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - O anlamda, çoğunluk olarak... Evet, yani, demok
rasilerde çoğunluğun verdiği karara uyacaksınız. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl seçildiğini biliyor muyuz değerli arkadaşlar? Cumhurbaşkan
lığı yetkisini nereden aldı Sayın Cumhurbaşkanı; bu Meclisten aldı. Seçildiği gün oylamaya katılan 
533 milletvekilinin 330'unun oyuyla Cumhurbaşkanı oldu; yani, yüzde 62 oyla Cumhurbaşkanı ol
du. Eğer çoğunluğa saygı duymak gerekirse, önce, Cumhurbaşkanının aldığı oya ve onun yetkisine 
saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sizlere anlattım ve 
destekleyeceğimizi tekrar ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum; Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çorbacıoğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.29 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK(Çanakkale), Mevlüt AKGÜN (Karaman), 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

431 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/629) (S. Sayısı : 431) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Ankara Milletvekili Nur Doğan Topaloğlu; buyurun. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

NUR DOĞAN TOPALOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 431 sıra sayılı 
Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına konuşmak 
üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Otuz yıl idarede bulunmuş bir kardeşinizim, onbuçuk yıl da Danıştay üyeliği yaptım, şimdi de 
aranızdayım. Dolayısıyla, kuvvetler ayırımının her üçünde de bulunduğum için, mukayese yapma 
imkânı bulduğumu zannediyorum. Benden önce iki değerli kardeşimiz -Sayın Yılmazcan ve Sayın 
Çorbacıoğlu- kanun tasarısı üzerinde ayrıntılı bilgiler verdiler, desteklediklerini belirttiler; ben de 
onların bu görüşlerine katıldığım için, aynı görüşleri tekrar etmeyeceğim. Ancak, şu kadarını belirt
mek istiyorum: Danıştay yüzotuzaltı yıl önce kurulmuştur. Fransa'dan örnek alınarak kurulmuş 
daire, istişare makamı, Şûrayı Devlet iken, sonradan dava daireleri ilave edilmiştir. Fransa'da, halen, 
Danıştaydaki dairelerin üçte 2'si idarî hizmetlere bakar, üçte l'i davalara bakar. Halbuki, bizde, yeni 
kurulacak daire ile Danıştaydaki daire sayısı 13'e çıkmaktadır; idarî hizmetlere bakan daire sayısı 1 
olmak üzere, 12 daire davalara bakar hale gelmiştir. Bu, neden böyle olmuştur; bu, artan davaların 
bunu mecbur etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Her ne kadar, Anayasamızın 141 inci maddesinde davaların süratle görülmesi emredilmektey-
se de, Anayasanın amir hükmü de olsa, fiiliyat buna imkân vermediği için, devamlı, daireler kurul
maktadır. Sanki, bir kartopunun yuvarlanarak büyüdüğü gibi, bizde de dava sayısı her zaman çığ 
gibi büyüyor, artıyor; davalar arttıkça daireler kuruyoruz, kadrolar veriyoruz; bu şekilde, buna rağ
men, içinden çıkılmaz hale geliyor. 

Hiçbir zaman, kamu yönetimi olarak kendimizdeki aksaklıklara da bakmıyoruz. İdarî davalara 
bakan Danıştay da -ben içinden geldiğim için açıklıkla söylüyorum- biraz, kendi içindeki geliş
melerdeki aksamalara da objektif olarak bakamıyor; idareyle el ele veremiyor; dünyadaki geliş
meleri iyi takip edemiyor; ona göre yeni tedbirler alamıyor. Onun için, artık, ombudsmanlığa ben
zer hizmetler yerine, bir koruyucu hekimlikte olduğu gibi, davaları baştan önleme yerine ameliyata 
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benzer davaların açılması, ona göre hizmetlerin soruşturulması yoluna gidiliyor; inşallah, buna son 
verilir, bizler, lüzumsuz kişilere aracı olmayız, işin ehli olanlar kilit noktalara getirilir, onlarla ilgili 
davalar çoğalmaz, sonra, hakkı olmayan yerlere gelenler, birdenbire yerlerinden edildiklerinde, 
vatanda o hizmeti en iyi bilen kişiler olarak dava konusu haline getirmezler. Biz, bunu ıslah ederiz 
diye düşünüyorum; ama, yine, düşünüyorum ki, Danıştay da, bazı konularda biraz daha objektif 
davransa iyi olur. 

Sayın Çorbacıoğlu, eğer, bir valiyi misal vermeseydi, eski bir vali olarak, belki, bunu örnek 
vermeyecektim; ama, şu anda, illerimizdeki valilerden 6'sı Danıştay kararıyla eski görevlerine iade 
edilmiştir. Bunlardan Tinin hakkında 4 rapor vardır, 3 kere iade edilmiştir. Emekliliği dolduğu için, 
nihayet, devletin ayırdığı bir kardeşimiz, Danıştay eski Tetkik Hâkimi olduğundan dolayı, emekli 
oluncaya kadar, her görevden alındığında göreve iade kararı almıştır. Halbuki, valilik, istisnaî bir 
memuriyettir; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda, devleti, hükümeti temsil ettiği bildirilirken, her 
bakanın idarî ve siyasî temsilcisi olduğu vurgulanır. Eğer, bir siyasî makam, kendi politikasını 
kiminle iyi yürütecekse, onu vali yapamıyorsa, o zaman, icranın hizmetlerine dolaylı olarak da ol
sa bir nevî müdahale vardır; kuvvetler ayırımı zedelenmiş demektir. Şahsî kanaatime göre, Danış
tay eski üyesi olarak, bu konunun objektif uygulanmadığı kanısındayım. Artık, Danıştayın valileri-
hükümetin valileri gibi ikilem oluşturulmuştur; bundan kaçınmamızda yarar olduğuna inanıyorum. 
Biz daireleri artıralım, üye sayısını artıralım; ama, onlar da, bu konularda biraz objektif davransın
lar diye düşünüyorum. Bunların da zabıtlara geçmesinde yarar görüyorum. 

Bir misal vererek bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. Şu anda, valiliğe 3 üncü kez iade 
edilen bir vali için 4 tane rapor var. Raporlarda şöyle kısa pasajlar var: Birinde "Nevruz şenlikleri 
için alınan önlemler sırasında çelişkili emirler veriyor, emniyet kuvvetlerine, telsizle 'şerefsizler' 
hitabında bulunuyor ve bunu tüm emniyet görevlileri duyuyor; bunun görevden alınması lazım" 
deniliyor; görevden alamıyoruz; Danıştay var! Bu raporların birinde "asayişle ilgili mevzuatı henüz 
bilmiyor" hükmü var; yine, biz görevde tutmak zorunda kalıyoruz. Yine, bir başka raporda, 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulamadaki hatalarından dolayı ceza teklif 
ediliyor; ama, biz, valilik görevinden alamıyoruz. Bir başka raporda "valinin çelişkili kararları ve 
emirleri yüzünden çapulcular devlet güçlerinin önüne geçmiştir" sonucuna varılıyor; bu, raporla 
derç ediliyor; ama, biz, bu valiyi görevden alamıyoruz. Yine, temsil giderlerini özel işlerinde kul
landığı tespit ediliyor; valilikte tutmak zorunda kalıyoruz. Sicilinde sakıncalı olduğu belirtilen 
kişiyi sakıncalı görevlere getiriyor; yine, biz bunları görevde tutuyoruz. 

Onun için, ben - değerli Danıştay mensupları kusuru bakmasın; o camiayı da seven birisiyim, 
orada da kaldım, valilikte de kaldım- merkeze alındığım zaman, müsteşara telefon açıp, beni is
temeyen hükümetin valiliğini yapmaktan utanırım, niçin haber vermediniz, dilekçeyle talep eder
dim diyen birisiyim. Görevden alındım, geldim, dava açmadım; ama, aynı hükümet zamanında 
Danıştay üyeliğine getirilerek onore edildim. Demek ki, görevden alınmak da, göreve verilmek de 
kanunîdir. Üstelik, valilik, istisnaî memuriyet olduğu gibi, icraatın başıdır, hükümetin temsilcisidir; 
bu bakımdan, hükümetlerin icraatlarına biraz esneklik, kolaylık tanımakta yarar olduğu kanısın
dayım. 

Bazı uygulamalardaki bir başka hatayı da örnek olarak vererek sözlerime son vermek is
tiyorum. Dünyanın her yerinde altın üretiminin yüzde 80'i siyanürle yapılıyor. Batıdaki illerimizin 
bir ilçesinde, yürüyüşler yapıldığı için, bilirkişi raporuna rağmen, muhkem kaziye teşkil ettiği için 
altın üretilemiyor. Bunun adı "ilericilik" oluyor; ama, yabancı sermayenin gelirlerine hizmet edil
miş oluyor, o kapı kapanmış oluyor, üretim yapılamıyor. Onun için, yalnız bizlerin değil, idarî yar-
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gının da öbür yargıdan farkı var. Gelişmelere iyi eğilmesi, günlük olayları iyi takip etmesi, mevzuatı 
biraz daha iyi uygulaması gerektiği kanısındayım. 

Onun dışında, bu yasa tasarısının, gecikmeyle de olsa, hazırlanmış olmasının yerinde olduğuna 
inanıyorum, destekliyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topaloğlu. 

Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygım; buyurun. 
(Alkışlar) 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
2575 sayılı Danıştay Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili şahsî görüş
lerimi sizlerle paylaşmak adına söz almış bulunmaktayım; bu nedenle, konuşmama başlamadan ön
ce, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

Efendim, Türkiye'de sadece Danıştayın değil, Türkiye'deki yargı sisteminin tamamının, ken
dine has en önemli sorunu, yargılama sürecinin gerektiği süre içerisinde bitirilememesidir. Geciken 
adaletin adalet olmaktan çıktığı konusundaki söylemler ise toplumumuzun her kesitinde yaygın bir 
şekilde vardır. Bu nedenle, tüm yargı sistemi içerisinde adalet mekanizmasının daha hızlı işleyebilir 
hale gelmesi ve böylece adalet tevziinin süreci içinde yerine getirilmesinin sağlanması gerekir. Biz 
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getir
meliyiz. İşte bu görevlerden biri, görüşmekte olduğumuz şu yasayla ilgili iddialar, öneriler ya da 
yasa hazırlıklarının arzulanan sonuca ulaşması. 

Efendim, idarî yargı alanında, muhakkak ki, aynı iş yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılar var 
ve idarî yargı alanının kendine has bir de özelliği var. Eğer, böylesine iş yoğunluğu nedeniyle karar
ların zamanında verilememesi söz konusu olursa, kamu hizmetlerinin aksaması da söz konusu 
oluyor; buna ek olarak da bir malî yük getiriyor kamuya ve bu gelen malî yük, muhtemelen, 
yapılabilecek yatırımların yapılamamasının gerekçelerinden de biri oluyor. Bu nedenle, idarî yar
gıda, alınacak olan kararların, gerçekleştirilecek olan adaletin bir an önce gerçekleşmesi yönünde 
gereken tedbirlerin alınması gerekir. 

Tabiî, idarî yargıda çok ciddî oranda iş artışı da söz konusu. Bu iş artışlarını iki yönden değer
lendirmek gerekir; birincisi, hak arama bilinci gelişen toplumsal yapımız ve dolayısıyla, vatandaş
larımızın veya muhatapların idarî yargıya başvurmalarında artan sayı; ikincisi de -ki, bu ikinci 
husus, ne yazık ki, pek şık değil- idarenin keyfî tutum ve davranışları, hatta yasa tanımaz davranış
ları, ister istemez, idarî yargıya başvurma yolunda rakamsal anlamda sayının artmasına neden 
oluyor. Burada, vatandaşların yargıya başvurma bilincini, hak arama bilincini ne kadar alkışlıyor
sak, doğru buluyorsak, öbür taraftan, idarenin bu pervasız tutumlarının, bir an önce, daha ciddî, 
daha sağlıklı bir hale getirilmesini öneriyor ve umuyoruz. Sanıyorum, ancak böyle bir şey gerçek
leşirse, idarî yargı yoğunluğunu sadece gerçek anlamda hak arama mücadelesi veren insanların baş
vurduğu bir ortama çekme şansını yakalarız. 

Efendim, 1982 yılında yürürlüğe giren Danıştay Kanununda, geçen süreç içinde sık sık 
değişiklikler yapıldı; fakat, bu değişiklikler, ne yazık ki, günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale 
geldiğinden, müteaddit defalar bu değişiklikleri yinelemek, yenilemek ihtiyacı duyduk. İşte bugün, 
gene, Danıştay Kanunundaki yetersizliklerden kaynaklanan gerekçelerle, Danıştay Kanununda bir
takım değişiklikler öneriyoruz. Umarım, bu değişikliklerle birlikte sıkıntılardan da önemli bir oran
da kurtulmuş oluruz. 
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Efendim, geçmişte yapılan değişikliklerle, özellikle Danıştayın 1. ve 2. Dairelerinin iş yükü, 
diğer dairelere oranla ciddî bir şekilde hafiflemiştir; ancak, bu husus dikkate alınarak, bugün yap
mayı düşündüğümüz değişikliklerle iş yükü hafifleyen bu iki daireden 2. Daireyi, idarî dava dairesi 
olmaktan çıkarıp, dava dairesi haline getirmek istiyoruz ve böylece 1. Daireye devredilecek olan 
2. Dairenin işleriyle birlikte, 1. Daire, taşıyabilecek bir kapasite oranında görev alıyor; 2.Daire de, 
bir yeni dava dairesi niteliğiyle dava yoğunluğuna katkı sunabilecek daire haline getiriliyor. 

Yine, idarî ve vergi dava daireleri genel kurul yapısı değişiyor ve daha az sayıda üyeyle çalış
ma imkânı sağlanması suretiyle, atıl ve ekonomik olmayan mevcut yapının sağlıklı hale getirilmesi 
temin edilmiş oluyor. Yalnız, bu arada, tasarıda 10. Daireye verilmesi gereken bazı görevler, benim 
de dahil olduğum altkomisyon çalışmaları sonucunda, yeni kurulan 13. Daireye tevdi edildi ve 
10. Dairenin geçmişten gelen ihtisas birikiminin -yeni bir ihtisaslaşmaya yönelmektense- kul
lanılabilmesi amacıyla görevlerinde sabit kılındı ve 13. Daire, yeni gelecek işlerle yeni bir ihtisas 
dairesi olabilir diye düşünüldü; ancak, Komisyon olarak, bu çalışmayı yaparken bir şeyi gözden 
kaçırmışız; geçici 20 nci maddesinde "10. Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin 
dosyalar, 13. Daireye yollanmıştır" diye bir hüküm var. Şu andaki Komisyonun kabul etmiş olduğu 
metinle sonuçlandıracaksak, şimdi arz edeceğim ifadenin geçici 20 nci maddeden çıkarılması 
zorunludur. Ancak, yine, edindiğim bilgiye göre, bu konuda bir önerge verilmek suretiyle, 
sanıyorum, 10. Dairenin birkaç görevi 13. Daireye tevdi edilecek veya tevdi edilmesi talep edilecek. 
Eğer bu talep gerçekleşirse, o zaman, iddia ettiğim, geçici 20 nci maddedeki bu değişikliğe gerek 
yok; ama, böyle bir değişiklik önergesi gelmeyecekse... 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Verildi. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Verildiyse, o zaman, bu değişikliğe gerek kal

mayacak. 

Tasarıda önemli hususlardan biri de, görev yoğunluğu paylaşımının daha sistematik gerçek
leşebilmesi adına, daireler arasında görev devri yapılabilmesine imkân tanıyan hükümler var. Böy
lece, bazı dairelerde çok fazla iş yoğunluğu olursa, iş yoğunluğu az olan dairelere bu işlerin bir 
bölümünün havale edilmesi suretiyle dengelerin sağlanması mümkün olacak. 

Efendim, burada, benim çok fazla itiraz etmememe karşın, pek de doğru bulmadığım, Danış
tay Tetkik Hâkimliğine yapılacak olan atamalarla ilgili bir iki söz söylemek istiyorum. 

Bir kere, burada, beş yıllık bir hizmet süresi aranıyor. Normalde, yasa metninde, Danıştayda 
görev yapacak tetkik hâkimleri için beş yıllık bir hizmet birikimi, hizmet süresi olması gerekiyor; 
ancak, çok uzun bir zamandır, bu, madde değişikliğine gidilmeden, geçici maddeler ilave edilmek 
suretiyle, her dönemde, bu beş yıllık hizmet süresi aranılması koşulu ortadan kaldırılıyor. Doğrudur 
yanlıştır; ama, önemli olan, yasa sistematiği içinde, ikide bir geçici madde getirmek suretiyle bu işi 
çözümlemenin pek de doğru olduğu inancında değilim. Bu konuda, yasada kalıcı bir değişiklik 
yapılması suretiyle, yıllardır, fiilen geçici madde olmaktan çıkmış olan bu hususun, doğrudan doğ
ruya tasarı metni içine alınması ve bu beş yıllık hizmet süresi aranılmaması koşulunun, geçici mad
delerle değil, yasanın temel maddesiyle oluşturulmasının daha doğru olacağı inancındayım. 

Bir de, burada ilgimi çeken konu şu: Tasanda, hükümetin metninde üç yıllık süre varken -üç 
yıl süre tanınıyordu bu geçici maddenin geçerliliği için- bu süre, komisyonda dört yıla çıkarıldı; dört 
yıla çıkarılma gerekçesini, sanıyorum, hiç kimse, pek de doğru bir şekilde bilmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Saygun. 

- 1 8 6 -



T.B.M.M. B:96 2 . 6 . 2 0 0 4 0 : 3 

MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Ben, bunu, olsa olsa, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
iktidar süreciyle eşitleme gibi bir düşünce olarak değerlendiriyorum. Bu maddede, başka da bir 
gerekçe bulamadım. 

Efendim, bir de, çerçeve 3 üncü maddenin birinci bendiyle yapılan değişiklikte, seçilecek olan 
üyelerin görev süresi bitmeden ayrılmaları halinde yeni gelecek olan üyelerle ilgili olarak bir zaman 
tanımlaması yok. Geçmiş yasa metinlerine ve benzer yasa metinlerine baktığımızda, mutlaka bu 
tanımlama var. O halde, burada, şu ifadenin, bir önergeyle mutlaka gündeme gelmesi gerekir diye 
düşünüyorum: "Bu şekilde seçilecek olan üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar." 
Bunun, tasarı metnine dahil edilmesi halinde, sanıyorum, arzulanan sonuç elde edilmiş olur. 

Sonuç olarak; Danıştay Yasasında yapılmakta olan bu değişikliklere, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak -ve biz komisyonda görev yapan üyeler olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Saygun. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) -... Grubumuzla yaptığımız görüşmeler sonucunda- bu 
yasa teklifini ciddî anlamda destekliyoruz. Doğru bir düşüncedir. Zaten, her fırsat bulduğumda bu 
kürsüden aynı şeyi söyledim; Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, ülke menfaatına uygun 
yasaları kotarmak ve ülke insanına bu yönde hizmet vermektir. Bu ve benzeri tarzda gelecek sağ
lıklı yasa önerileri olursa, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Par
lamentodaki bu yasama çalışmalarına katkısını sunmaya devam edecektir; ancak, dönem dönem 
bazı gerginlikler yaşıyoruz. Şöyle ifade etmek istiyorum: Bu gerginliklerin kaynağı, gelen doğru 
yasalarda tepki koymayan Cumhuriyet Halk Partisi olmasa gerek. Biz, o yasalarda, kendi siyasal an
layışımız ve topluma olan yararı açısından baktığımızda, toplum yararı göremiyoruz; bu nedenle 
muhalefet ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Sanırım, bundan sonra, gelecekte, bu ve benzeri yasalar
la ülkeye hizmet etme şansını buluruz. Bu vesileyle de, yeni seçilen Danıştay Başkanımıza ve mesai ar
kadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi ve Parlamento adına başarı dileklerimi iletiyorum ve yıllarca emek 
veren, emekliye ayrılan Sayın Nuri Alan'a da bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. 

Meclisteki değerli arkadaşlarımı ve Başkanımı, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Saygun, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 6.1.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü maddesinin (1) 

numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay; onikisi dava, biri idari daire olmak üzere onüç daireden oluşur." 

BAŞKAN - 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

" 1. İdarî İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca 
her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyelik
lerinde boşalma olması halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır." 

BAŞKAN - 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. - 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî ve vergi dava daireleri kurulları 

Madde 17. - 1. İdarî Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her idari dava 
dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek 
üçer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dava 
dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçileceği 
üçer üyeden oluşur. Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara katıl
mak üzere her daireden aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri takvim yılı başın
da yapılır. Kurul asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması halinde yedi gün içinde yeni üyeler 
belirlenir. 

2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda 
daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları tüm üyelerinin katılımı ile toplanır, idari ve vergi dava 
dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelen
mesinde bu dairelerin başkan ve üyeleri kurul toplantısına katılamazlar. Ancak iki dava dairesinin 
birlikte yapacakları toplantıda verilen kararların incelenmesinde kurul bu iki dava dairesinin dışın
daki dava dairelerinin asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla toplanır. 

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz. 

5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir. 

6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutup, işleme 
alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 431 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi 
öngörülen 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
"1. İdarî Dava Daireleri Kurulu, idarî dava daireleri başkanları ile her idarî dava dairesinin ken

di üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden; 
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Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi 
üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden 
oluşur. Kurula seçilmemiş üyeler varken seçilmiş üyeler yeniden seçilemez. Kurul üyelerinin izinli 
veya özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara katılmak üzere her daireden aynı şekilde ikişer 
yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri gizli oyla, takvim yılı başında yapılır. Kurul asıl ve yedek 
üyeliklerinde boşalma olması halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Katılıyoruz. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gerekçeyi okutuyorum : 

Gerekçe : 
İdarî ve vergi dava daireleri kurullarının oluşumunda üye seçiminin gizli oyla yapılmasıyla, her 

biri yeterliliğini kanıtlamış üyeler arasında herhangi bir etki altında kalmadan, özgür iradeyle 
seçimin yapılmasının sağlanması ve her üyenin kurulda görev yapması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. - 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi 

aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan "Danıştay idari dairelerince" ibaresi "Danıştay İdari 
Dairesince" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müş
terek kararnamelere, 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. - 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizin
ci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daireler ile idari ve vergi dava daireleri 
kurullarında incelenir ve karara bağlanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 6. - 2575 sayılı Kanuna 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 26/A mad
desi eklenmiştir. 

"İkinci dairenin görevleri 

MADDE 26/A - İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin 
davaları çözümler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. - 2575 sayılı Kanunun 34/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34/A - Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara iliş
kin davaları çözümler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - 2575 sayılı Kanunun 34/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34/B - Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara iliş
kin davaları çözümler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon, 9 uncu maddenin (c) fıkrasını düzeltilmiş haliyle okutacağım. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - 2575 sayılı Kanuna 34/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/C mad

desi eklenmiştir. 
"Onüçüncü dairenin görevleri 
MADDE 34/C. - Onüçüncü Daire; 

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan, 
b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundan, 
c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan, 

d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanundan, 

e) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Ener
ji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan, 

f) Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılan
dırılmasıyla Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına 4046 sayılı Kanun 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğişiklikYapılmasına Dair Kanundan, 

g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan, 

h) Kamu İhale Kanunundan, 

- 1 9 0 -



T.B.M.M. B:96 2 . 6 . 2 0 0 4 0 : 3 

ı) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan, 

i) Şeker Kanunundan, 
j) Telsiz Kanunundan, 

Doğan uyuşmazlıklardan Danıştaym diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları 
çözümler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 431 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 9 uncu maddesiyle eklenmesi ön

görülen 2575 sayılı Danıştay Kanununun 34/C maddesinin (j) fıkrasından sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Yılmazcan Avni Doğan İsmail Soylu 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Hatay 

Mehmet Soydan Bekir Bozdağ 

Hatay Yozgat 

"k) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından, 

1) Sermaye Piyasası Kanunundan, 

m) Bankalar Kanunundan" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Danıştaya gelen ekonomik nitelikteki uyuşmazlıkların çokluğu nedeniyle, Danıştay 

10. Dairesi, diğer görevleriyle birlikte bu iş yükünü tek başına kaldıramamaktadır. Öte yandan 
ekonomik uyuşmazlıkların niteliği, niceliği ve ülke ekonomisi bakımından önemi nedeniyle kısa 
sürede sonuçlandırılması gerektiğinden, münhasıran bu davaları çözümlemekle bir ihtisas 
dairesinin kurulması gereği ortaya çıkmış ve bu amaçla tasarının 9 uncu maddesiyle 13. Daire 
kurulmuştur. Bu nedenle, bu tür uyuşmazlıkların 13. Dairede görülmesi belirtilen amacın gerçekleş
mesi için bir gerekliliktir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı. Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 10. - 2575 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 37. - Dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin 

görevine giren işlerden bir bölümü, Başkanlık Kurulu kararıyla diğer dava dairelerine verilebilir. Bu 
husustaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. - 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 41. - İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler 

Kurulunda görülür." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. - 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

"k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca 
görülecek işleri," 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. - 2575 sayılı Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. - Danıştay Başkanlığı teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listeler
de yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (1) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

14 üncü maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. - 2575 sayılı Kanunda ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda geçen 

"İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "İdari Dava Daireleri Kurulu"; "Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulu" ibareleri "Vergi Dava Daireleri Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 16.- 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
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"GEÇİCİ MADDE 20. - Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesin
de bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere iliş
kin dosyalar Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici madde 20'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Geçici madde 21'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 21. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danış

tay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Geçici madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Geçici madde 22'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 22. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi 

olarak Danıştayda açılmış bulunan ve bu Kanunla idare ve vergi mahkemeleri görevleri kapsamına 
alınan davalar Danıştayda sonuçlandırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır, önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 431 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 16 ncı maddesindeki geçici 22 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Yılmazcan Fahri Keskin Adem Baştürk 

Kahramanmaraş Eskişehir Kayseri 

Mahmut Uğur Çetin Remziye Öztoprak 
Niğde Ankara 

Geçici Madde 22. - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştayda açılmış bulunan ve bu kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar 
Danıştayda sonuçlandırılır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Takdire bırakıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri?.. 

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 

Gerekçe: Adalet Komisyonunun kabul ettiği metindeki "ve vergi" kelimeleri madde metninden 
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çıkarılmaktadır. Zira 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklik idare mah
kemelerinin görev alanına- ilişkindir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda geçici madde 22'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 16 ncı maddeyi geçici madde 20, geçici madde 21, geçici madde 22'yle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. - Bu Kanunun 3, 9 ve 14 üncü maddeleri 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer maddeleri 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Sayın Bakan, konuşma yapacak mısınız? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çok 
kısa olarak teşekkür edeyim. 

BAŞKAN - Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; hâlâ yürürlükte bulunan Danıştay Kanunu 1982 yılında yürür
lüğe girmiş olan bir kanundu, yirmiiki yıl sonra, bu kanun üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. 
Danıştay Kanunundaki değişiklikle ilgili çalışmalar aşağı yukarı sekiz ay önce başlamıştı; tabiî ki, 
ilgili komisyonda ve altkomisyonda üzerinde ciddî çalışmalar yapıldı ve değerli oylarınızla bu 
değişiklikler kabul edilerek ilgili kanuna yansıtılmış oldu; Sayın Cumhurbaşkanımızca da onaylanır 
ve Resmî Gazetede yayımlanırsa, zannediyorum, Danıştayımızda uzun süredir sıkıntısı yaşanan 
bazı problemleri aşmış oluruz. 

Bu yasanın, ülkemize, yargımıza ve Danıştayımıza hayırlı olmasını diliyor ve gerekçelerine 
uygun şekilde uygulanması temennisinde buluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Biz de, ülkemize ve insanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Haziran 2004 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.43 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Tokat İlinde bir cezaevi yapımına ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakam Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/2377) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAMLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazlh olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.04.2004 

Feramus ŞAHİN 
Tokat Mili '£ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampusu sınırlarına 500 metre mesafede 40 
dönüm 1.sınıf tarım arazisi Tokat Bölge Cezaevi yapılması için kamulaştırılmış , bu arazinin 
üniversiteye devredilmesi ve Bölge cezaevinin daha uygun bir yere yapılması için 1995 
yılından beri inşaatın yapımı durdurulmuştu. Ancak inşaatın yeniden başlatılacağı ve 
çalışmaların hızlandırıl dığı bilinmektedir. 

Bu bağlamda ; 

1-Bakanlığınız Bölge Cezaevi yapımı için neden "Üniversiteye yakın araziyi seçmiştir? 

2-Bir yüksek öğrenim kurumunun bitişiğinde Bölge Kapalı Cezaevi olması toplumsal 
tedirginliğe yol açmayacak mıdır? 

• 3-Bu konuyla ilgili Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir? 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI 3.IJÇS1/20O4 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLTĞTNA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 22/4/2004 tarihli ve 
A.OL0.GNS.0.10.00.02-7/2377-5280/18152 sayılı yadınız. 

b) 11/5/2004 tarihli ve 483 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Tokat Milletvekili Feramus Şahin tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2377 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil Ç İ Ç İ K 
Bakan/ 
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T.C. AIVKARA 
ADALET BAKANLIĞI ..J...JZO04 

Bakan 

Sayın Feramus ŞAHIN 
Tokat Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelt i l ip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7 /2377 Esas 
N o lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Tokat i l inde mevcut cezaevinin, uluslararası standartlara uygun ve çağdaş infaz 
rejiminin gereklerini yerine getirmekten uzak o lması nedeniyle, yeni ve modern bir 
cezaevi y a p ı m m m 2 0 0 4 Yılı Yatırım Programına alındığı, ancak yapımına h e n ü z 
başlanmadığı; 

Cezaevi yapımı amacıyla tespit edilen birden fazla arsa i l e i lgil i çalışmaların 
devanı ettiği; bu konuda Bakanl ığ ımızca al ınmış herhangi bir kararın bulunmadığı; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

2. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN 'in, sorunlu kurumsal kredilerin tasfiyesine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2483) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Dev le t B a k a n ı ve B a ş b a k a n Y ard ımc ı s ı D o ç . D r . A b d ü l l a t i f 
Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2 9 . 0 4 . 2 0 0 4 

E m i n Ş İ R İ N 
İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

28 .04 .2004 tarihli Mil l iyet Gazetesi 'nde Sayın Mel iha Okur'un sütunundan 
öğrendiğimiz kadarıyla: 

a- T M S F , batık banka patronlarından alacağı olan 4.7 milyar do lan , cari p iyasa 
faiziyle yeniden yapılandırmıştır. 

b- Batık banka patronlarının yapılandırılmayan daha 12 milyar dolar borcu 
vardır. 

c- 3 milyar dolarlık kurumsal krediler konusu için IMF'nin, 7. Gözden 
Geçirmede, T M S F ' y e bu konuyla ilgili ev ödevi verdiği, b u kurumsal 
kredilerin daha evve l de düşünüldüğü ancak yeterli fiyat bulunamadığı için 
gerçekleşemeyen "alacağın doğrudan satışı" veya "kısmi satış, kısmi 
ortaklık" gibi bir yöntemle ç ö z m e yoluna gidileceği anlaşılmaktadır. 
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Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim: 

1- Borçlu olan batık banka patronlarının borçları yapılandınlırken, 
(yani TMSF alacaklarına) uygulanan faiz libor+O.5 civarında iken 
TMSF'nin bu yapılandırmayı libor-t-8-lO'lara varan bir kaynakla 
finanse ediyor olması "kamuyu zarara uğratmak" değil midir? 
Borçlulara uygulanan faiz oranı neden TMSF'nin kaynak maliyetine 
eşit tutulmamaktadır? Bu durum, kamu zararına yol açacağına göre. 
TMSF yöneticileri için cezai mesuliyet doğmayacak mıdır? 

2- TMSF'nin sorunlu kurumsal kredilerin tasfiyesi için tekrar kredilerin 
satışı yöntemini, biraz değişiklikle de olsa tercih edeceft;i 
anlaşılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili olarak 24.09.2003 tarihinde verdiğim ve 
06.11.20O3 tarihinde cevaplandırılan 7/1213 esas numaralı soru 
önergem ile 16.02.2004 tarihinde verdiğim ve 31.12.2003 tarih 
B.02.0.01/01-3798 sayı ile cevaplandırılan soru önergelerim de 
dikkate alınarak: 

a- Sorunlu kredileri satın alacak şirkette ne gibi 
kriterler aranacaktır? Bu şirketlerde güvenlik 
araştırması yapılacak mıdır? Paranın kaynağı 
araştırılacak mıdır? 

b- En önemli hususlardan bir tanesi olan sorunlu 
kredilerin araya bir üçüncü şahıs veya bir paravan 
konulmak suretiyle esas borçlu tarafından satın 
alınması nasıl önlenecektir? 

c- Yukarıdaki iki husus açıkça halledilemezse 
borçların satılması yerine Dünya Bankası- IFC'den 
sağlanacak bir kaynakla bu varlık şirketinin TMSF 
tarafından kurulması, varlık şirketinin direkt olarak 
olarak sorunlu kredili şirketlere ortak olması, 
şirketleri tasfiyesi veya işletmesi, bilahare bu 
varlık şirketinin bir değer ifade ettiği zaman 
hisselerinin İMKB'de satışı düşünülemez mi? 

d- Sorunlu kredilerin satışı konusu uygulanır ve 
ortaya kredilerin yüzde 20*ler mertebesinde satışı 
sözkonusu olur ise, bu borçlarını yapılandıran 
firma veya patronlar için emsal teşkil edeceğinden, 
bu kişilerden de gelecek "kredilerinin direct veya 
endirekt olarak aynı iskonto oranı ile satın 
alınması" talepleri nasıl karşılanacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYİ : B .02 .0 .001 /01 -5>^ M - 4=0-/<*2004 
KONU : 7/2483-5488 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2483-5488 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 
21.05.2004 tarih ve TMSF.İST.01.TAH.İST.17015 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doc.Dr.Abdailatif Ş E N E R ^ | 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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TASARRUF M E V D U A T I SIGORTA F O N U 

SÜRELİ 

SAYI:TMSF.İST.01.TAH.ÎST Pf-OtS" 21/05/2004 
KONU: Soru önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sn. DOÇ. DR. ABDULLATİF ŞENER 

İLGt: a) T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Daire»<" Başkanlığı'mn 06.05.2004 tarih KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02-5471 sayılı yazısı. 

b) 10.05.2004 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.001/ (01) 5392 sayılı talimatınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 29.04.2004 tarih 7/2483 numaralı soru 
önergesine ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Soru önergesinin birinci sorusunda, borçlu olan batık banka patronlarının borçlan 
yapılandmlırken, uygulanan faizin libor+0.5 civannda iken TMSF'nun bu yapılandırmayı 
libor+8-lO'lara varan bir kaynakla finanse ediyor olması "kamuyu zarara uğratmak** değil 
midir denilmekte, borçlulara uygulanan faiz oranının neden TMSF'nun kaynak maliyetine 
eşit tutulmadığı ve söz konusu durumun, kamu zaranna yol açacağına göre TMSF 
yöneticileri için cezai mesuliyet doğurup doğurmayacağı sorulmaktadır. 

Birinci ve İkinci Tahsilat Daireleri bünyesinde, TMSF'nca devir ve temlik alınan 
borçların yeniden yapılandırılması, Fon Yönetim Kurulu'nun "4389 sayıü Bankalar 
Kanununun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden hakim ortaklarla yapılacak 
anlaşmalann usul ve esaslan" ile "Fon Alacaklannın Tahsilinde Kullanılacak Usul ve 
Esaslar"ı düzenleyen işlem yönergeleri'ne göre gerçekleştirilmektedir. 

Fona devir ve temlik alınan borçlann tahsilatı ve yeniden yapılandınlmasında; 
• Ülkenin genel ekonomik durumu, 
• îstahdama etkileri, 
• Kullanılan kredi karşısında borçlunun gösterdiği teminatlar, 
• Cebri icra süresi, 
• Cebri icra sonucunda yapılması muhtemel tahsilat, 
• Borçlunun aciz haline düşmesi durumunda, 5 yıl sonra borçtan tamamen 

kurtuluyor olması 
gibi faktörler gözönünde bulundurulmaktadır. 

TMSF-Tahsilat Daireleri, 2000-2001 ekonomik krizlerinin etkilerinin yoğun olarak 
yaşandığı bir süreçte faaliyetlerine başlamıştır. Alacakların tahsilatında, öncelikli olarak 
cebri icra yoluna başvurmanın, borçlu firma faaliyetlerini tamamen durduracağı, işsizliğe 
yol açacağı ve alacağın tahsiline fazla katkıda bulunmayacağı görüşü hakimdir. 

Borçlunun mal varlığının TMSF alacağına yetmediği hallerde, tahsilat pek mümkün 
olmamakta, teminatın çözümü yolu ile tahsilat sağlanmaya gidilmesi halinde, alacağın çok 
küçük bir kısmının, uzun bir süre sonunda tahsil edilebilme olasılığı ile karşılaşılmaktadır. 

Borçlunun aciz haline düşmesi durumunda ise, 5 yıllık süre sonunda borçlu, 
borçlanndan tamamen kurtulmaktadır. 

Tüm bu faktörler ve hukuki süreçlerde yaşanan zorlukların da bir sonucu olarak, 
Fon alacakları borçlanma faizinden daha düşük oranlarda faiz uygulanarak geri ödeme 
planlanna bağlanabilmektedir. Bu suretle alacakların çözümlenmesi kamu yaran açısından 
daha etkin ve sonuç alıcı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 
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ilgi soru önergesinin ikinci sorusunda ise TMSF'nun sorunlu kurumsal kredilerinin 
tasfiyesi amacıyla, kredilerin satışı yönteminin biraz değişiklikle de olsa tekrar tercih 
edileceğinin anlaşıldığından söz edilmekte ve konuyla ilgili olarak Sayın Milletvekili *nin 
24.09.2003 tarihinde verdiği ve 06.11.2003 tarihinde cevaplandırılan 7/1213 esas numaralı 
soru önergesi ile 16.02.2004 tarihinde verdiği ve 31.12.2003 tarih B.02.0.01/01-3798 sayı 
ile cevaplandırılan soru önergesi de dikkate alınarak aşağıdaki sorularının cevaplanması 
talep edilmektedir. Sırasıyla; 

> Sorunlu kredileri satın alacak şirkette ne gibi kriterler aranacağı, bu şirketlerde 
güvenlik araştırması yapılıp yapılmayacağı ve paranın kaynağının araştırılıp 
araştırılmayacağı, 

> Sorunlu kredilerin araya bir üçüncü şahıs veya bir paravan konulmak suretiyle esas 
borçlu tarafından satın alınmasının nasıl önleneceği, 

> Yukarıdaki iki husus açıkça halledilemezse borçların satılması yerine Dünya 
Bankası-lFC'den sağlanacak bir kaynakla bu varlık şirketinin TMSF tarafından 
kurulması, varlık şirketinin direkt olarak sorunlu kredili şirketlere ortak olması, 
şirketlerin tasfiyesi veya işletilmesi, bilahare bu varlık şirketinin bir değer ifade 
ettiği zaman hisselerinin ÎMKB'de satışının düşünülüp düşünülemeyeceği ve, 

> Sorunlu kredilerin satışı konusu uygulanır ve ortaya kredilerin yüzde 20'ler 
mertebesinde satışı sözkonusu olur ise, bu borçlarını yapılandıran firma veya 
patronlar için emsal teşkil edeceğinden, bu kişilerden de gelecek "kredilerinin direkt 
veya endirekt olarak aynı iskonto oranı ile satın alınması" taleplerinin nasıl 
karşılanacağı sorulmaktadır. 

Alacak Satışı sürecine alıcı olarak katılabilecek firmalara ilişkin yeterlilik kriterleri 
ihale öncesinde İhale Tanıtım Dökümanı'nın "İhale Katılımcılarında Aranacak Şartlar" 
başlığı altında detaylı olarak Eylül 2003'de ilgililere duyurulmuş ve İhaleye Dünyaca 
saygınlığı kabul edilmiş firmalar katılmıştır. TMSF, yeniden düzenlenen.bu ihalede ilk 
ihaleye katılıp teklif veren yatırımcıların tekliflerim yeniletmek suretiyle ihaleyi yenileme 
kararı almıştır, öte yandan, firmaların ve satışın gerçekleşmesi durumunda alıcının bu 
yatırım için getireceği parasal kaynak ile ilgili TMSF, ilgili mercilere gerekli bildirimleri 
hukuki düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesinde yapacaktır. 

TMSF ihaleye katılacaklar için uyguladığı kriterler ve bir çok alacaktan oluşan 
portföyün tamamı için bütün olarak teklif alma yöntemini benimsemesinden dolayı, bir 
borçlunun bir paravan şirket vasıtasıyla borcunu satın alması olasılığı bulunmamaktadır. Bu 
konuda TMSF'nin uygulayacağı satış yöntemi netleştiği zaman, üçüncü kişilere karşı 
sınırlama uygulanıp, uygulanmayacağı konusu gündeme gelebilecektir. Bu yöntemin kötüye 
kullanılma ihtimalinin mevcudiyeti halinde böyle bir kısıtlama konulabilir. TMSF'nin ticari 
alacaklann çözümlenmesinde amacı, en kısa sürede en yüksek getiriyi sağlayacak 
yöntemlerle devraldığı alacakların tahsilatını hızlandırmaktır. 

Fon, alacaklarının çözümlenmesine yönelik olarak stratejiler geliştirmeye ve bunları 
kanunun verdiği yetki ve sorumluklar çerçevesinde uygulamaya devam edecek olup, bu tip 
seçeneklere açıktır. 

TMSF bir portföyün bütünü için teklif almaktadır, yani portföyü oluşturan alacaklar 
için emsal teşkil edecek bir fiyat belirlenmemektedir, örnek vermek gerekirse; bu portföy 
içindeki alacaklardan bir tanesine tahsil kabiliyeti ve teminatların durumuna göre yaklaşık 
%100 değerinde fiyat istenebilmekte iken diğerine %1 istenebilmektedir. Ortaya çıkacak 
fiyat, portföyün ortalama fiyatı olacaktır. Başka bir deyişle, sözkonusu oranlar, TMSF'nin 
ihale katılımcısı alıcıya sözkonusu portföyün tamamının ihale şartlan çerçevesindeki 
satışının fiyatıdır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 

- 1 9 9 -



T.B.M.M. B:96 2 . 6 . 2 0 0 4 O: 3 

3. - Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, Bağ-Kur primlerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/2501) 

TÜRKİYE BÜYÜk MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat 
BAŞESGÎOĞLU tarafından y&lh. olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 29.04.2004 

ASÎmAYKAN 
Trabzon Milletvekili 

Sosyal Güvence içerisinde bulunmak her insanın tabii hakkıdır. Bütün 
dünya ülkelerinin vazgeçilmez hedefleri arasındadır. Ülkemizde de uzun 
yıllardır hükümetlerimizin herkesi sosyal Güvenlik kapsamma alma gayretleri 
bilinmektedir. 

Ayrıca Sosyal Güvenlik kurumlanmn politik ve popilist politikalarla bir 
çıkmaza sürüklendiği ve hazineye uzun süredir katrilyonlarca yük getirdiği 
malumlarınızdır. 

Ülkemizde üst, üst'e ekonomik krizler neticesinde Bağ-Kur'a tabii esnaf 
ve kırsaldaki üreticilerimizin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. 

Son yıllarda izlenen anti enflasonist politikaların tabii sonucu olarak 
ortaya çıkan ekonomik durgunluk anılan kesimin primlerini ödemelerinde 
zorluklar oluşturmaktadır. 

Hal böyleyken son bir buçuk yılda Bağ-Kur primlerinde %70* e yakın bir 
artış yapılmıştır. 

Bu nedenle, 

1- Bağ-Kur primleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapmayı 
düşünüyormusunuz ? 

2- Son bir buçuk yılda enflasyonun 2 katı artırılan Bağ-Kur primlerini 
indirmek için bir çalışmanız varmıdır ? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APk.0.12.00.00/a2Çy. \\1<\ 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 07.05.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'a ait 7/2501 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

1) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların 01.04.2002-30.06.2003 tarihleri 
arasında ödeyecekleri primlerde % 32.32, 01.07.2002-31.03.2003 tarihleri arasında 
ise, % 17.89 oranında artış yapılması ile ilgili düzenleme 13.04.2002 tarih. 24725 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

01.04.2003-30.06.2003 tarihleri arasında ödenecek primler ile bağlanacak 
aylıkların hesabında esas alınacak gelir tablosu, Bakanlar Kurulu'nun 2003/5471 
sayılı Karan ile % 20. 01.07.2003-31.03.2004 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 
% 16,5 oranında artırılmıştır. 

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na tabi sigortalıların 01.01.2003 ile 31.12.2003 tarihleri arasında 
ödeyecekleri primler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152 ve 154 üncü 
maddeleri uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge 
rakamlarının aylık tutara çevrilmesine esas aylık katsayı (34.300) ile gösterge 
tutarlarının çarpımının % 20'si oranında aylık prim ve 1-6 ncı basamakta bulunanların 
6 ncı basamağın gösterge rakamının katsayı ile çarpımının % 20'si oranında sağlık 
primi, 7-24 üncü basamaklarda bulunanların sağlık primi ise yine ilgili basamağın 
gösterge rakamının katsayı ile çarpımının % 20'si olarak hesaplanmış olup, 2003 
yılında gerçekleşen artış oranı bir önceki yıla göre % 5 civarında gerçekleşmiştir. 

Yine, 28.01.2004 tarih, 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5073 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci paragrafının "1479 sayılı Kanun 
ile 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılara yapılacak yardımlar ve yönetim giderlerini 
karşılamak üzere sigortalılardan alınacak primlere esas olan 2003 yılı Aralık ayında 
yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu 
2004 yılında % 20 oranında artırılarak uygulanır." Hükmüne istinaden 1 Ocak 2004 
tarihinden geçerli olmak üzere, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların 
01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında ödeyecekleri prim tutarları belirlenmiştir. 

2) Yıl içerisinde yapılan prim artışları sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal 
dengeleri gözönüne alınarak sigortalıları mağdur etmeyecek şekilde yapılan 
hesaplamalar sonucunda belirlenen rakamlardır. Ancak, prim artışları yapılmasına 
rağmen bağlanan aylıklar ve sağlık giderlerini karşılama oranı % 50'nin üzerine 
çıkmamaktadır. Yani, alınan 200 milyon TL'lık prime karşılık Kurum sigortalıya 400 
milyon TL harcama gerçekleştirmektedir. 

Prim oranları, Kurumun aktüerya ve fınansal durumu da göz önünde 
bulundurularak, sigortalılarına sunduğu hizmetler ve genel ekonomik dengeler 
değerlendirilerek düzenlenmektedir. Bağ-Kur prim oranlarının düşürülmesi 
konusunda yeni bir düzenleme çalışmamız bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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4. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR 'un, Adana 'da bir kültür sitesi inşa edilmesine 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2508) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu tararından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Adana'da on yıl önce temeli atılan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kültür Sitesi'nin temeli 
çürümüş durumdadır. Oysa Adana'nın bir kültür sitesine büyük gereksinimi vardır. Çünkü bir 
çok kültür sanat ve edebiyet demeği var olmakla birlikte bu kentin yazarlarının ve 
sanatçılarının biraraya gelerek fikir alışverişi ve etkinlikler yapabilecekleri uygun bir yer 
maalesef yoktur. Adana'da şu an yapılmakta olan Seyhan Nehri kıyısındaki büyük Merkez 
Park içinde veya daha önce temel atılmış olan alanda, ya da herhangi uygun bir yerde bir 
kültür sitesi inşa edilerek bu kentin edebiyat ve sanat yaşamına canlılık getirilmesi ve 
gençlerin bu alanlarda etkinliklere katılımlarının teşviki düşünülmekte midir? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARGE-940 — {% Z- ^ 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 07.05.2004 gün ve 
A.0.1.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr.N. Gaye ERBATUR'un 7/2508-5504 esas no'lu 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

;£-
" ^ E r k 

Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. N. GAYE ERBATUR'UN 7/2508-5504 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZıRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABı 

SORU: Adana'da on yıl önce temeli atılan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kültür 
Sitesi'nin temeli çürümüş durumdadır. Oysa Adana'nın bir kültür sitesine büyük 
gereksinimi vardır, çünkü bir çok kültür sanat ve edebiyat derneği var olmakla birlikte 
bu kentin yazarlannın ve sanatçılannın biraraya gelerek fikir alışverişi ve etkinlikler 
yapabilecekleri uygun bir yer maalesef yoktur. Adana'da şu an yapılmakta olan 
Seyhan Nehri kıyısındaki büyük Merkez Park içinde veya daha önce temel atılmış olan 
alanda, ya da herhangi uygun bir yerde bir kültür sitesi inşa edilerek bu kentin edebiyat 
ve sanat yaşamına canlılık getirilmesi ve gençlerin bu alanlarda etkinliklere 
katılımlannın teşviki düşünülmekte midir? 

C E V A P : Adana-Çukurova Kültür Merkezi inşaatı 120.000.000.000.TL. keşif 
bedeli ile 23.12.1994 tarihinde ihale edilmiştir. Söz konusu inşaatın fiziki 
gerçekleşmesi % 15 seviyesindedir. Bakanlığımıza aynlan bütçe ödeneklerinin 
yetersizliği nedeniyle fiziki gerçekleşmesi düşük olan bu inşaata yeterli ödenek 
aynlmamıştır. Bundan dolayı inşaata da gerekli hız veri lememiştir. 

Aynca, Adana İlinde Sabancı Vakfı tarafından yapılarak hibe edilen bir kültür 
merkezimiz faaliyet göstennektedir. 

5. -Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, müzelerin işletmelerinin yabancı şirketlere dev
redileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan soruların, Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Sayın Erkan Mumcu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Bir grup sivil toplum kuruluşu Şubat ayında Ayasofya Müzesi'nin işletmesinin bir 
İtalyan şirketine devredileceğini, ileride başka müzelerde de benzeri uygulamalar 
yapılacağını ve buna karşı olduklarını bir basın duyurusu ile açıkladılar. Konuyla ilgili 
olarak: 

1. Ulusal kültür mirasımızın en değerli parçalarının sergilendiği müzelerimiz bu eserlerin 
korunağıdır. Bu eserler uluslararası boyutta kaçakçılığa konu olabilmekte ve kaçırılan 
eserlerin geri getirilmesi hiç de kolay olmamaktadır. Hal böyle iken Ayasofya 
Müzesi'nin ve ileride başka müzelerin işletmelerinin iddia edildiği gibi yabancı 
şirketlere verileceği doğru mudur? 

2. Eğer doğru ise eserlerin korunmasını, yurt dışına çıkarılmamalarını, sahteleri ile 
değiştirilmemclerini nasıl garanti altına almayı düşünmektesiniz? 
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T.c. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :BAPK0201AR-GE-940- (3LİJ İ / 6 /2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 07 Mayıs 2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5543 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Sayın Gaye ERBATUR'un 7/2509-5511 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îrkan MUMCU 
Bakan 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN GAYE ERBATUR'UN 7/2509 ESAS NO'LU SORU 
ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Bir grup sivil toplum kuruluşu Şubat ayında Ayasofya Müzesi'nin işletmesinin 
bir İtalyan şirketine devredileceğini, ileride başka müzelerde de benzeri uygulamalar 
yapılacağını ve buna karşı olduklarını bir basın duyurusu ile açıkladılar. Konuyla ilgili 
olarak; 

SORU 1: Ulusal kültür mirasımızın en değerli parçalarının sergilendiği 
müzelerimiz bu eserlerin korunağıdır. Bu eserler uluslararası boyutta kaçakçılığa konu 
olabilmekte ve kaçırılan eserlerin geri getirilmesi hiç de kolay olmamaktadır. Hal böyle 
iken Ayasofya Müzesi'nın ve ileride başka müzelerin işletmelerinin iddia edildiği gibi 
yabancı şirketlere verileceği doğru mudur? 

CEVAP 1: Bakanlığımızca Ayasofya Müzesinin ve diğer müzelerimizin işletmesinin 
yabancı şirketlere devredilmesine ilişkin alınmış bir karar bulunmamaktadır. 

SORU 2: Eğer doğru ise eserlerin korunmasını, yurt dışına çıkarılmamalarını, 
sahteleri ile değiştirilmemelerini nasıl garanti altına almayı düşünmektesiniz? 

CEVAP 2: Böyle bir uygulamanın söz konusu olması halinde bile, müzelerimizde 
bulunan ve kültürel mirasımızın önemli bir parçasını teşkil eden taşınır kültür varlıklarınrn her 
türlü tasarruf ve ihtisas işlemlerinin (envanter kayıtları, restorasyon-konservasyon ve 
güvenliğin sağlanması) Bakanlığımız yetkisinde olacağından soru önergesinde belirtildiği gibi 
eserlerin yurtdışına çıkarılması veya sahteleri ile değiştirilmesi gibi bir sorun olması mümkün 
değildir. 
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6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR 'in, müze ve antik kent personeli açığına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2510) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından ^ yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP iğdir Milletvekili 

Dernek ve vakıflara yeni düzenlemeler getiren yasadan sonra, maaşları vakıf 
ve dernekten karşılanan Müze ve Antik Kent personelinin turizm sezonuna 
girildiği bu dönemde, işten ayrılmasıyla, temizlik başta olmak üzere bir çok 
faaliyetin aksadığı, gerekli ve zorunlu olan birçok işlerin yapılamadığı, 
turistlerin bu nedenle rahatsızlık duydukları gözlemlenmiştir. Henüz sezonun 
başında karşılaşılan bu durumun,ileriki aylarda daha da artarak devam 
edeceği ve sıkıntılar yaratacağı malumlarınızdır. 

1-Turizm sezonunun yeni başladığı bu günlerde meydana gelen ve 
artabilecek bu gibi sorunların giderilmesi için, ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

2-Yeni personel alımına giderek turistleri rahatsız edecek bu gibi sorunları 
gidermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK020lARGE-940-IZ2->- [l 6 I 2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'mn 07.05.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.010.00.02-5543 sayılı yazınız. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in 7/2510-5511 esas no'lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 

-205 



T.B.M.M. B : 9 6 2 . 6 . 2004 0 : 3 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. DURSUN AKDEMİR'İN 
7/2510-5511 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Demek ve vakıflara yeni düzenlemeler getiren yasadan sonra, 
maaşlan vakıf ve demekten karşılanan Müze ve Antik kent personelinin turizm 
sezonuna girildiği bu dönemde, işten aynlmasıyla, temizlik başta olmak üzere 
bir çok faaliyetin aksadığı, gerekli ve zorunlu olan birçok işlerin yapılamadığı, 
turistlerin bu nedenle rahatsızlık duyduklan gözlemlenmiştir. Henüz sezonun 
başında karşılaşılan bu durumun, ileriki aylarda daha da artarak devam edeceği 
ve sıkıntılar yaratacağı malumlannızdır. 

SORU 1-) Turizm sezonunun yeni başladığı bu günlerde meydana gelen ve 
artabilecek bu gibi sorunların giderilmesi için, ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1-) Demek ve Vakıflara yeni düzenlemeler getiren yasadan sonra, 
maaşlan vakıf ve demekten karşılanan Müze ve örenyeri personelinin işten 
aynlmasından sonra, temizlik başta olmak üzere bir çok faaliyetin yerine 
getirilebilmesi için, daha önceki uygulamalarda da olduğu üzere Bakanlığımız 
Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Maliye Bakanlığınca vize 
edilen 11 aylık geçici işçiler ile Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri 
Merkez Müdürlüğü geçici işçileri de görevlendirilerek bu hizmetlerin yerine 
getirilmesi sağlanmaktadır. 

SORU 2-) Yeni personel alımına giderek turistleri rahatsız edecek bu gibi 
sorunlan gidermeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2-) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 18.03.2004 tarih ve 
1647 sayılı geçici tanm işçilerinin ihtiyaç duyulan Kamu Kurum ve 
Kuruhışlanna dağıtımına ilişkin yazısına istinaden Müze Müdürlükleri ve 
örenyerlerinde görevlendirilmek üzere 502 kişi talep edilmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı müze demeklerinin ilgili yasa gereği kapatılmasıyla 
birlikte, demekler tarafından yerine getirilen hizmetlerde müze ve örenyeri iş ve 
işlemlerinde oluşabilecek sorunlann ilgili Valiliklerden tespiti istenmiştir. 

Taleplerimiz yerine getirildiği takdirde Müze ve örenyerlerindeki sorun ve 
aksaklıklar giderilerek hizmetlerin aksamaması ve sürekliliği sağlanmış 
olacaktır. 
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7. - istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir BDDK yetkilisi tarafından yapıldığı iddia edilen 
açıklamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı 
(7/2545) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.05.2004 

'Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

30.04.2004 tarihinde, saat 16:00 sularında Reuters Haber Ajansı'nda aşağıdaki haber 
yayma sunulmuştur: 

"BDDK'dan bilgi veren bir yetkili, Yapı Kredi ile ilgili sorunun çözümü için tarafların 
iyi niyetli olduğunu belirterek, Çukurova Grubu'nun son teklifinde BDDK tarafından itiraz 
edilen konulara açıklık getirdiğini ve BDDK talebim kabul ettiğini bildirdi. Aynı yetkili, 
şunları söyledi: 

'BDDK, sahiplik ile ilgili kriterlere çok önem veriyordu. Bu nedenle önce sahibin 
açıklanmasını ve soma pazarlığa geçilmesini istiyordu. Yapı Kredi Bankası ise tersini 
diyordu, yani bir anlaşma yapalım kriterlere uymuyorsa anlaşma geçerli olmasın... Şimdi önce 
sahip açıklanacak, İkinci konu ise, BDDK bankaya alınacak ortağın Avrupa'da ya da Türkiye 
içinden olmasını istiyordu. Grup ise, Körfez ya da Uzakdoğu'dan olabilir diyordu. Şimdi 
gelinen noktada ortak hangi ülkeden ise ve o ülkenin Basel kriterleri ile ilgili uluslararası 
bankacılık anlaşmalanm imzalamış olması koşulu aranacak.' 

Çukurova Grubu'nun Yapı Kredi için ortağının Avrupalı bir banka olmadığı, Körfez 
ya da Uzakdoğu'dan bir-banka olabileceği belirtiliyor. BDDK'nın önerisini grubun olası 
ortağına ilettiği ve bankanın da teklife olumlu baktığı kaydediliyor." 

Bu haber üzerineYKB hisseleri 30.04.2004 Cuma günü, 2950 seviyesinden, 3025 
seviyesine çıkmıştır. Turkcell hisseleri de 15000 seviyelerinden, 15400 seviyelerine çıkmıştır. 

Bu haberler BDDK tarafından resmen yalanlanmadığı ve SPK tarafından hiçbir 
açıklama yapılmadığı için de 03.05.2004 tarihli YKB hisse senetleri 3175 seviyesinden 3250 
seviyesine, Turkcell hisse senetleri de 15800'den, 16900 seviyesine yükselmiştir. 

Konuyu hem SPK, hem İMKB, hem BDDK, hem de TMSF açısından tettik ettirerek 
aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1-
a- BDDK açısından : 

- Görüşmelerde yer alan bir BDDK yetkilisinin, "YKB sorununun 
1.5-2 ay içinde çözülebileceğini" söylediği iddiası doğru mudur? 

- Bu iddia doğru ise, manipülatif bu açıklamayı yapan BDDK 
yetkilisi hakkında nasıl bir hukuki işlem yapılacaktır? 
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b - T M S F aç ı s ından : 

- Y K B ' n i n hakim hisseleri TMSF tarafindan temsil edildiğine göre, 
haberde bahsi geçen görüşmeler konusunda, TMSF 'n in 
kamuoyunu aydınlatıcı açıklama yapmak zorunluluğu yok 
mudur? 

c- S P K açısın dan : 

- SPK Kanunu ve ilgili Özel Haller Tebliği, bu tür fiyatı 
etkileyecek olan görüşmelerin değil yapıldığı, fikren düşünüldüğü 

' zaman bile bunun derhal ilgili halka açık şirket tarafından özel 
durum bildirimi olarak IMKB'ye bildirilmesini kayıtsız ve net 
emredici hükümlere bağlamıştır. Hal böyle iken, YKB ve 
Turkcell bu durumu "özel durum bildirimi" olarak İ M K B ' y e 
bildirmiş inidir? Bildirmemişse, b u işlem manupilasyon 
kapsamına alınacak mıdır? Bu iki şirkete ilişkin uygulanacak bir 
yaptırım var mıdır? 
Manipülasyon soruşturması yaparak. 30.04.2004 Cuma günü 
sabahtan itibaren, ama özellikle boTsamn kapanış saatine yakın 
son 15 dakikada kimlerin ne kadar YKB ve Turkcell hissesi aldığı 
ve sattığı, hangi kurum vasıtasıyla işlem yaptığı ve bu işlemlerde 
günlük trendden sapma olup olmadığı araştırılacak mıdır? 

d- İMfCB aç ı s ından : 

- Y K B tahtasını kapatarak hakim ortaklardan açıklama neden istcnilmemiştir? 

2- Ortaya çıkan durum çerçevesinde herhangi bir usulsüzlük ve bazı kişilerin ihmali 
söz konusu mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01-S->'»2> o-2_/*V2004 
KONU : 7/2545-5572 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TLGÎ : 11.05.2004 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/2545-5572 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞfRİN tarafından tevcih edilen 7/2545-5572 sayılı 
yazılı soru önergesine ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Baskanlığı'nın 27.05.2004 tarih 
ve TMSF.TH-17913 sayılı yazısı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Baskanlığı'nın 26.05.2004 tarih ve BDDK.2004.01 .KİK.1-6566 sayılı yazısı ve Sermaye 
Piyasası Kurulu Baskanlığı'nın 28.05.2004 tarih ve 8399-13462 sayılı yazısı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs 

EKLER 
E K - 1 : TMSF Baskanlığı'nın 27.05-2004 tarih ve TMSF.TH-17913 sayılı yazısı (1 sayfa) 
EK-2: BDDK Kurumu Başkanlığının 26.05.2004 tarih ve BDDK.20O4.01.KİK. 1-6566 sayılı 

Yazısı (1 sayfa) 
EK-3: SPK Başkanlığının 28.05.2004 tarih ve 8399-13462 sayılı yazısı (18 sayfa) 
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T A S A R R U F M E V D U A T I S İ G O R T A F O N U E K-1 

27 Mayıs 2004 

Sayı r T M S F . T H - l ^ ö l S 
K o n a : Soru Önergesi 

D E V L E T BAKANI V E B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

ÎLGt . a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 11.05.03.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GTSJS-O.1O.0O.02-7/2S45-5S72/18844 sayıU yazısı. 

b) 17.05.2004 evrak çıkış tarihli ve B.02.0.00I/ (01) 5443 sayılı talimatınız. 

T.B.M.M. istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRÎN'e ait bulunan 7/2545 numaralı soru 
önergesine ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda 
değerlendirmelerinize sunulmaktadır: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. ile 
Çukurova Grubu arasında imzalanan 31.01.2003 tarihli sözleşme ile ilgili olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde müzakere edildiği öğrenilen "erken ödeme" 
girişimi ile ilgili olarak Kurumumuzun resmi olarak bir bilgisi mevcut olmadığı gibi bu 
konuda yapıldığı öğrenilen toplantılarda da Kurumumuz temsil edilmemektedir. Edinilen 
şifahi bilgilere göre "erken ödeme" girişimi hakkında Kurumumuzla ilgili hususlar ancak 
önerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ilgilendiren kısımları çözüme 
kavuştuktan sonra gündeme gelebilecektir. 

Öte yandan SPK'nun Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların kamuya Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince Kurumumuzun böyle bir bilgi verme mükellefiyetinin 
bulunmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AhmetERTÜRK =*~~ 
Başkan 

BA1SFKACILIK D Ü Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U EK-2 
(Kurul İşleri v e Karar lar Dairesi) 

*. , c u 2 6 MAYIS 2004 
SAYI :BDDK2004.01.KÎK.l - &Sbb "*" 
K O N U : Soru önergeleri 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N YARDIMCDLIGINA 
(Sn. Doc-Dr. Abdüllat i f Ş E N E R ) 

İLGİ: 14.05.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)5443 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Emin 
ŞÎRÎN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclis i 
Başkanlığına sunduğu 7/2545 sayılı soru önergesinde yer alan hususlardan Kurumumuzu 
ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1-a) Kurumumuz nezdinde, Çukurova Grubu ile yapılan görüşmelerde yer alan 
Kurumumuz yetkililerinden birisinin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. sorununun 1,5-2 ay içinde 
çözülebileceğine ilişkin bir açıklama yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

jrevfik B İ L 
HBaşkan 
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Başbakanlık EK-3 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI :HİD/ $3 3 3 — \ 1 L( t "2. ^ K * * * 
KONU: -<.ıfl/5/2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 14.5.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)5443 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu 
ekinde yer alan TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 11.5.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2545-5572/18844 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazıda, istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in bir BDDK yetkilisi tarafından 
yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin (7/2545) esas numaralı yazılı soru 
önergesinde; 30.4.2004 tarihinde Reuters Haber Ajansı'nda yayımlanan bir haber 
üzerine, Yapı Kredi Bankası (YKB) hisselerinin aynı tarihte 2950 seviyesinden 3025 
seviyesine, Turkcell hisselerinin de 15000 seviyelerinden, 15400 seviyelerine çıktığı; bu 
haberlerin BDDK tarafından resmen yalanlanmadığı ve SPK tarafından hiçbir açıklama 
yapılmadığı için de 3.5.2004 tarihli YKB hisse senetlerinin 3175 seviyesinden 3250 
seviyesine, Turkcell hisselerinin de 15800 seviyelerinden, 16900 seviyelerine çıktığı 
belirtilerek Kurulumuz açısından aşağıdaki soruların cevaplandırılması talep edilmiştir. 

"- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Özel Haller Tebliği, bu tür fiyatı etkileyecek 
görüşmelerin değil yapıldığı, fikren düşünüldüğü zaman bile bunun derhal ilgili halka 
açık şirket tarafından özel durum bildirimi olarak İMKB'ye bildirilmesinin kayıtsız ve net 
emredici hükümlere bağlanmıştır. Hal böyle iken, YKB ve Turkcell bu durumu "özel 
durum bildirimi" olarak İMKB'ye bildirmiş midir? Bildirmemişse, bu işlem manipülasyon 
kapsamına alınacak mıdır? Bu iki şirkete ilişkin uygulanacak bir yaptırım varmrdır? 

- Manipülasyon soruşturması yaparak, 30.4.2004 Cuma günü sabahtan itibaren, 
özellikle Borsa'nm kapanış saatine yakın son 15 dakikada kimlerin ne kadar YKB ve 
Turkcell hissesi aldığı ve sattığı, hangi kurum vasıtasıyla işlem yaptığı ve bu işlemlerde 
günlük trendden sapma olup, olmadığının araştırılacak mıdır?" 

İlgi yazıda yer alan hususlar ile ilgili Kurulumuz görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

MAAASJ^J^ 

Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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I. Kurulumuzun Seri:Vlll, No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğinin; 

- 1 1 . maddesinde; "Bu Tebliğ kapsamında özel durum açıklaması yapılması 
sonucunu doğuracak iş ve işlemlere veya görüşmelere ilişkin olarak; görüşmelerin 
başlangıcında, kesinleşen hususlarda her aşamada ve sonuç aşamasında özel 
durum açıklaması yapılması zorunludur" hükmü yer almakta, 

- 5. maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde; "Bir gerçek veya tüzel 
kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel 
kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak ortaklıktaki toplam oy hakkının veya 
sermayenin en az %5, %10, %15, %20, %25, 1/3, %50, 2/3 ve %75 ine veya daha 
fazlasına sahip olması veya ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının 
söz konusu oranların altına düşmesr durumunda, aynı maddenin (e) bendinin (7) 
numaralı alt bendinde, "Ortaklık için önemli bir mali yükümlülük altına doğrudan veya 
şarta bağlı olarak girilmesine yol açacak gelişmelerin meydana gelmesi, ortaklığın 
borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması talebinde bulunması, söz 
konusu taleplerin sonuçlanması" durumunda ve aynı maddenin (h) bendinin (10) 
numaralı alt bendinde, "Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarınca ortaklığı 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek karar alınması ya da açıklama yapılması" 
durumunda kamuya açıklama yapılacağı hükmü yer almakta, 

- 8. maddesinde; "Ortaklıklar hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını 
veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-
yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı 
olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup 
olmadığı konusunda, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ortaklıklarca bir 
açıklama yapılması zorunludur." denilmekte, 

- Tebliğ'in 12'nci maddesinde "Sermaye piyasası araçlarından herhangi biri bir 
Borsada işlem gören ortaklıklarca, bu Tebliğin 5, 6, 7, 8 ve 11 inci maddelerinde 
belirtilen özel durumlar veya özel durumlardaki değişiklikler ortaya çıktığı veya 
öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla ilgili Borsaya bu özel durum 
hakkında bir açıklamanın ulaştırılması zorunludur. Açıklama, ayrıca Ek/2'de yer alan 
forma uygun olarak en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen iş günü saat 9:00'a 
kadar ilgili Borsaya ulaştırılır." hükmü yer almakta, 

-14 maddesinin 1. fıkrasında; "5 inci maddenin (a) bendinin (2)... numaralı alt 
bendleri ... belirtilen özel durumların ortaya çıkması halinde ilgili ortaklığın sermaye 
piyasası araçtan bir Borsada işlem görmekte ise 12 nci maddede... belirtilen esaslar 
çerçevesinde, işlemi gerçekleştirenler... tarafından açıklama yapılır. Açıklamanın bir 
örneği aynı süre içerisinde ilgili ortaklığa da iletilir" denilmekte, 

- 18. maddesinin 1. fıkrasında ise "Kurul, kamunun zamanında, yeterli ve 
doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, bu Tebliğde sayılmayan özel 
durumlarda da Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgililerden açıktama yapılmasını 
isteyebilir" hükmü bulunmaktadır. 
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Tebliğ'in yukarıda ifade edilen düzenlemelerinden de anlaşılacağı üzere, 
halka açık anonim ortaklıklar ile bu ortaklıkların ortakları/ortak olacaklar için bildirim 
yükümlülüğünün ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Halka açık şirketlere ilişkin olarak basın yayın organlarında geçen ve özel 
durum açıklaması gerektiren haberlerin bulunması durumunda Kurulumuz, 
ilgililerden açıklama yapılmasını yazılı veya şifahi olarak istemekte ya da açıklama 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanlığınca istenmişse açıklamanın 
yeterliliğini değerlendirmektedir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 18.6.2002 tarih ve 
742 sayılı kararı ile; Çukurova Grubu hakimiyetinde bulunan Pamukbank TAŞ.'nin 
yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiştir. 
Ancak Pamukbank TAŞ.'nin devrine ilişkin olarak yaşanan hukuki süreç 
kesinleşmeden, BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu arasında yaşanan görüşmeler 
uzlaşmayla sonuçlanmış ve taraflarca 31.1.2003 tarihinde bir sözleşme imzalanarak, 
hukuki süreç sona erdirilmiştir. 

BDDK ve TMSF ile Çukurova Grubu temsilcileri arasında 31.1.2003 tarihi 
itibariyle imzalanan sözleşmenin ana unsurları 3.2.2003 tarihinde BDDK tarafından 
resmi internet sitesi ve İMKB yoluyla kamuya açıklanmıştır. Ana unsurlar hakkındaki 
bilgiye http://www.bddk.orq.tr adresinde yer almaktadır. 

30.1.2003 tarihi itibariyle imzalanan sözleşme maddeleri arasında; "TMSF; 
Pamukbank ve iştiraklerinin aktifinde bulunan YKB hisselerini devralacaktır. 
TMSF'nin ve Çukurova Grubunun mülkiyetine sahip olduğu YKB hisselerinin Üçüncü 
şahıslara satışı, sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Çukurova Grubu 
tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu hisse senetleri bu süre içerisinde 
satılmazsa, TMSF ve Çukurova Grubu tarafından müştereken belirlenecek 
uluslararası deneyime sahip bir yatınm bankası bu hisselerin satışı için 
yetkilendirilecek ve satış bir yıl içinde bu yatınm bankası tarafından yapılacaktır. 
Çukurova Grubunun satış sürecini yürüttüğü iki yıllık sürenin bitimine üç ay kala 
yatırım bankası seçilememişse, TMSF bu nitelikleri haiz en az iki yatınm bankasını 
Çukurova Grubuna önerecek ve Çukurova Grubu bunlardan birisini bir ay içinde 
seçecektir. Bu şekilde seçilecek yatırım bankası tarafından hisselerin satışının 
yapılamaması halinde, hisselerin satışı TMSF tarafından yapılacaktır" hükmü yer 
almaktadır. Dolayısıyla sözleşmeden kaynaklanan bir zorunluluk nedeniyle Çukurova 
Grubu ve BDDK arasında belirtilen süreler içerisinde sürekli görüşmelerin olacağı ve 
bu görüşmelerin Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde sürdürüleceği tabiidir. Nitekim 
BDDK ve Çukurova Grubu arasında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak kamuya 
yapılan açıklamalara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Banka) tarafından İMKB yoluyla kamuya yapılan 
31.12.2003 tarihli açıklamada; "Çukurova Holding A.Ş. Bankamızca 31.12.2003 
tarihinde tebliğ olunan 30.12.2003 tarihli yazılı müracaatında; ...Bankamıza 9 yıl, 
TMSFye 15 yılda geri ödemek üzere ödeme planına bağlanan borçlarının erken 
ödenmesi konusunda yeni anlaşma yapmak üzere 1 Aralık, 5 Aralık ve 15 Aralık 
2003 tarihlerinde BDDK ve TMSFye yazılı teklif verdiklerini, bu teklifin kabulü 
halinde Bankamıza olan borçiannın 2 yılda, TMSFye olan borçların ise bir yılda 
ödenerek tasfiye edileceğini bildirmiştir" denilmiştir. 
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BDDK tarafından İMKB yoluyla kamuya yapılan 23.1.2004 tarihli açıklamada; 
"... Çukurova Grubunun (Grup) TMSF ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye olan 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Kuruma sunulan teklif Üzerinde 
Grupla müteaddit defalar görüşmeler yapılarak konu Kurumumuzca 
değerlendirilmiştir. Sözkonusu teklif hukuki bazı nedenlerden dolayı bu aşamada 
kabul edilebilir nitelikte bulunmamakla birlikte, Grup tarafından yapılacak yeni 
tekliflerin Kurumumuzca yeniden değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır" 
denilmiştir. 

BDDK tarafından İMKB yoluyla kamuya yapılan 26.1.2004 tarihli açıklamada; 
BDDK ve TMSF yetkilileri ile Çukurova Grubu temsilcileri arasında 31.1.2003 
tarihinde imzalanan sözleşmenin ana unsurları hakkında 3.2.2003 tarihli yazı ve 
3.2.2003 tarihli basın açıklaması ile İMKB Başkanlığı ve kamuoyuna bilgi verildiği, 
bahse konu sözleşmenin halihazırda geçerliliğini koruduğu ve işlemlerin sözkonusu 
sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmiştir. 

İMKB Başkanlığınca istenen açıklamaya cevaben Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
tarafından İMKB yoluyla kan.uya yapılan 26.1.2004 tarihli açıklamada; "... BDDK'nın 
yaptığı açıklamada da belirttiği gibi TMSF'ye yapılacak yeni bir teklifin tarafı 
Çukurova Grubu olup, Bankamıza konuya ilişkin Çukurova Grubu tarafından 
herhangi bir bilgi iletilmemiştir...Çukurova Grubu tarafından konuya ilişkin herhangi 
bir bilgi Bankamıza iletildiği takdirde gerekli açıklama zaman geçirmeksizin tarafınıza 
yapılacaktır" denilmiştir. 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin (Turkcell) Çukurova Grubu ile ilgili olarak 
BDDK'nın 23.1.2004 tarihli basın açıklamasına istinaden Borsa Başkanlığı'nca 
istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 26.1.2004 tarihli yazısında; "Çukurova 
Grubu'nun TMSF ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye olan borçlannın yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin olarak BDDKya sunduğu gerek teklif ve gerekse teklifin 
reddedilmesi ile ilgili olarak tarafımıza ulaşan herhangi bir bilgi veya belge mevcut 
değildir" denilmiştir. 

Turkcell'in Çukurova Grubu ile ilgili olarak BDDK'nın 23.1.2004 tarihli basın 
açıklamasına istinaden İMKB Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 
26.1.2004 tarihli ek açıklamasında; "Çukurova Grubu'nun TMSF ile Yapı ve Kredi 
Bankası A Ş . ye olan borçlannın yeniden yapılandırmasına ilişkin olarak BDDK'ya 
sunduğu gerek teklif ve gerekse teklifin reddedilmesi ile ilgili olarak tarafımıza ulaşan 
herhangi bir bilgi veya belge mevcut olmadığını kamuoyuna bildirmiştik. 
Müzakerelerin bundan sonraki aşamalanyla ilgili olarak, Çukurova Grubu tarafından 
Şirketimize konuya ilişkin herhangi bir bilgi iletildiği takdirde, Sermaye Piyasası 
Kurvlu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumlann Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Tebliği gereğince gelişmeler derhal kamuya bildirilecektif denilmiştir. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kendisi ile ilgili basında yeralan habere ilişkin 
olarak İMKB Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 30.1.2004 tarihli 
açıklamasında; "Anlaşmanın tarafları Çukurova Grubu, BDDK ve TMSF olup bu 
konu ile ilgili Bankamıza ulaşan herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir. 
Yayınlanan habere ilişkin Çukurova Holding A.Ş.'ye Ekte sunulan yazı ile başvuruda 
bulunulmuş olup, konuya ilişkin herhangi bir bilgi Bankamıza iletildiği takdirde gerekli 
açıklama zaman geçirmeksizin tarafınıza yap//acaW/r"denilmiştir. 
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BDDK tarafından İMKB yoluyla kamuya yapılan 30.1.2004 tarihli açıklamada; 
"Çukurova Grubunun (Grup) Tasamıf Mevduatı Sigorta Fonu ve Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş."ye olan borçlarının yeniden yapılandınlmasına ilişkin teklifinin 
Kurumumuzca, hukuki bazı nedenlerden dolayı kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı, 
BDDK.KYI.50.1072 sayılı yazımız ekinde Başkanlığınıza da gönderilen 23.1.2004 
tarihli basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Grup tarafından, sözkonusu 
teklif ile ilgili çalışma ve girişimlere devam edileceği belirtilmesine rağmen, bu tarihe 
kadar Kurumumuza söz konusu hukuki engelleri ortadan kaldıracak yeni bir teklifte 
bulunulmuş değildir" denilmiştir. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi muhatap Çukurova Holding A.Ş.'nin 30.1.2003 
tarihli yazısı İMKB yoluyla kamuya açıklanmıştır. Söz konusu yazıda; "Bilindiği gibi 
konu ile ilgili olarak BDDK tarafından 23.1.2004 tarihinde kamuoyuna bir açıklama 
yapılmış bulunmaktadır. Grubumuzun BDDK ile daha önce yapmış olduğu 
görüşmeler nedeniyle BDDK tarafından kamuoyuna yapılmış bu açıklamada 
belirtilen hususlar çerçevesinde grup içi değerlendirme ve çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. Bu aşamada henüz kamuoyuna açıklanacak nitelikte bir bilgi ve 
gelişme bulunmamaktadır. Bu değerlendirme ve çalışmaların sonuçlanmasından 
sonra gerekli açıklama yapılacaktır" denilmiştir. 

30.4.2004 ve 6.5.2004 tarihlerinde Reuter Haber Ajansı'nda; BDDK'nm üst 
düzey yetkililerinden birisinin, Çukurova Grubu'nun kontrol ettiği yaklaşık %46 Yapı 
ve Kredi Bankası A.Ş. hisse senetlerinin sahipliği konusunda Çukurova Grubu ile 
BDDK arasındaki görüşmelerin seyrinin olumlu gittiği ve 1,5 ay içerisinde sonuç 
almayı bekledikleri şeklinde Reutes'e açıklamada bulunduğu, şeklinde bir haber 
geçmiştir (EK.1). 

Haberler üzerine; Kurulumuzun 6.5.2004 tarih ve OFD/974-10386 sayılı yazısı 
ile; yatırımcıların doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi sürecinin yaşanabilmesini 
teminen, sözkonusu görüşmelerde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler ile bundan sonraki 
gelişmelerin her aşamasında İMKB yoluyla kamuya açıklama yapılması gerektiği 
hususu BDDK'ya bildirilmiştir (EK.2). BDDK tarafından bu yazımıza cevap 
verilmemiştir. 

Ayrıca, İMKB Başkanlığı da 6.5.2004 tarih ve 6073 sayılı yazısıyla; kamuya 
duyurulacak herhangi bir hususun bulunması halinde, kamunun ivedi ve eşit şekilde 
aydınlatılabilmesini teminen Başkanlıklarına ivedikle açıklama gönderilmesini ve 
gelişmelerle ilgili her aşamada Borsaya bilgi verilmesini BDDK'dan talep etmiştir 
(EK.3) . 

BDDK, İMKB'ye gönderdiği 7.5.2004 tarihli cevabi yazısında; Kurumunun 
faaliyet esasları ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde basın açıklaması yapılmasını 
gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde, daha önceki uygulamalarda olduğu 
gibi basın yayın organlarından önce İMKB'ye bilgi vereceğini ifade etmiştir (EK.4). 

ö t e yandan, Kurulumuzun 7.5.2004 tarih ve OFD/976-10466 sayılı yazısıyla; 
yatırımcıların doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi sürecinin yaşanabilmesini 
teminen. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 'ye ilişkin olarak BDDK ve/veya TMSF ile 
yapılan/yapılacak görüşmelere ilişkin olarak Tebliğ'de belirtilen kapsam ve sürede 

İMKB yoluyla kamuya açıklama yapılması gerektiği hususunda Çukurova Holding 
A.Ş. bilgilendirilmiştir (EK.5). 

BDDK ve Çukurova Holding A.Ş. arasındaki görüşmelerin konusu Banka 
hisse senetlerinin devri olduğundan, BDDK ile Çukurova Holding A.Ş. yukarıda 
belirtilen yazılarımızla bilgilendirildiğinden, doğrudan görüşmelerin tarafı olmayan ve 
bu aşamada yükümlülükleri doğmayan Turkcell ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 
ayrıca açıklama yapılması istenmemiştir, a r a Turkcell ve Banka yukarıda geçen 
açıklamalarında zaten taraflarına ulaşan bir bilgi bulunması durumunda bunu 
kamuya açıklayacaklarını ifade etmişlerdir. 

I I . Öte yandan, konuya ilişkin olarak Kurulumuz tarafından yapılan 
incelemelerde, 

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin çoğunluk hisse senetlerinin Ortadoğu kökenli 
alıcılara satılacağına ilişkin olarak çeşitli veri dağıtım firmaları ve basın kurumları 
tarafından haberler yayınlandığı, 
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- 29.4.2004 — 5.5.2004 tarih aralığında Yapı Kredi hisse senedi f iyatının 
%18,05 oranında, Turkcel l hisse senedi fiyatının % 4,57 oranında değer kazandığı , 
aynı dönemde İMKB Ulusal 100 Endeksi 'n in %3,08 değer kazandığı, 5.5.2004 — 
10.5.2004 tarih aralığında ise Yapı Kredi hisse senedi fiyatının % 12,59 oranında, 
Turkcel l h isse senedi fiyatının %2,39 oranında değer yitirdiği, aynı dönemde İMKB 
Ulusal 100 Endeksi 'n in ise %8,02 değer yitirdiği 

belir lenmiş olup, taraflar nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde inceleme ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir. 

EKLER: 
1.30.4.2004 ve 6.5.2004 tarihlerinde Reuters Haber Ajansında geçen haber. 
2. 6.5.2004 tarih ve OFD/974-10386 sayılı yazımız. 
3. İMKB'nin 6.5.20O4 tarih ve 6073 sayılı yazısı. 
4. BDDK'nın 7.5.2004 tarih ve BDDK.2004-5927 sayılı yazısı. 
5. 7.5.2004 tarih ve OFD/976-10466 sayılı yazımız. 

(Bu yenilemede YKB ile ilgili geçmişe dönük bilgiler yer alıyor) EK-1 
Hatice Ay doğdu 
ANKARA, 30 Nisan (Reuters) - Çukurova Grubu'nun hisselerinin yaklaşık yüzde 

46'sını kontrol ettiği Yapı Kredi Bankası'nın <YKBNK.1S> sahipliği konusunda 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile "anlaşmaya yaklaşıldığı" 
ve 1-1.5 ay içinde sorunun çözülebileceği belirtildi. 

Gruba ait Pamukbank"ın 18 Haziran 2002'de TMSF'ye devredilmesi nedeniyle 
grubun diğer bankası olan YKB'nin hisseleri grubun TMSF'ye olan borçlarına 
karşılık rehnedilmişti. Aynca, yaklaşık yüzde 12 YKB hissesi TMSF'ye geçmişti. 
Geri kalan hisseler ise halka açık bulunuyor. 

Reuters' a bilgi veren bir yetkili, YKB ile ilgili sorunun çözümü için tarafların iyi 
niyetli olduğunu belirterek, Çukurova Grubu'nun son teklifinde BDDK tarafından 
itiraz edilen konulara açıklık getirdiğini ve BDDK talebini kabul ettiğini bildirdi. 
Aynı yetkili, şunları söyledi: 

"BDDK, sahiplik ile ilgili kriterlere çok önem veriyordu bu nedenle önce sahibin 
açıklanmasını ve sonra pazarlığa geçilmesini istiyordu. YKB ise tersini diyordu, yani 
bir anlaşma yapalım kriterlere uymuyorsa anlaşma geçerli olmasın... Şimdi önce 
sahip açıklanacak, ikinci konu ise BDDK bankaya alınacak ortağın Avrupa'da ya da 
Türkiye içinden olmasını istiyordu. Grup ise Körfez ya da Uzakdoğu'dan olabilir 
diyordu. Şimdi gelinen noktada ortak hangi ülkeden ise ve o ülkenin Basel kriterleri 
ile ilgili uluslararası bankacılık anlaşmalarını imzalamış olması koşulu aranacak." 

Çukurova Grubu'nun YBK için ortağının Avrupalı bir banka olmadığı, Körfez ya da 
Uzakdoğu ülkelerinden bir banka olabileceği belirtiliyor. BDDK'nın önerisini 
Çukurova Grubu'nun olası ortağına ilettiği ve bankanın da teklife olumlu baktığı 
kaydediliyor. 

YKB hisseleri günü 1.68 artışla 3,025 liradan kapattı. Turkcell hisseleri ise bugün 
yüzde 1.99 primle 15,400 liradan kapandı. 

TURKCELL HİSSESİ TEMİNAT OLARAK İSTENİYOR 
Çukurova Grubu'ndan 3, BDDK'dan 4 kişinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 

gelinen noktada, Çukurova Grubu'nun ne şekilde ödeme yapacağının henüz belli 
olmadığım vurgulayan yetkili, "BDDK, taksitli ödeme yapılması durumunda Turkcell 
-<TCELL.IS> hisselerini anlaşma sonuna kadar takasta istiyor, teminat olarak. Onlar 
ise YKB'deki hisselerinin tutulmasını öneriyorlar. Oysa, BDDK Turkcell hisselerini 
teminat olarak elde tutmak istiyor" dedi. 

Çukurova Grubu'nun bu konuda gelecek hafta karar vermesi bekleniyor. Çukurova 
Grubu'nun taksitli ödemeyi ve Turkcell hissesini teminat olarak vermeyi kabulü 
h,alinde ne kadarlık Turkcell hissesini teminat olarak vereceği belirtilmedi. 

BDDK ve Çukurova Grubu temsilcileri sorunun çözümü için bugüne kadar 36 kez 
biraraya geldiler. 

BDDK ve Tasarrruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Çukurova temsilcileri 
arasında 31 Ocak 2003 tarihi itibariyle imzalanan sözleşmeye göre, TMSF 
Pamukbank ve iştiraklerinin aktifinde bulunan Yapı Kredi hisselerini devraldı. 
TMSF"nin ve Çukurova Grubu'nun mülkiyetine sahip olduğu YKB hisselerinin 
üçüncü şahıslara satışı, sözleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde grup tarafından 
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 

Söz konusu hisse senetleri bu süre içinde satılmazsa TMSF ve grup tarafından ortak 
olarak belirlenecek uluslararası deneyime sahip bİT yatırım bankası hisselerin satışı 
için yetkilendirilecek ve satış bir yıl içinde bu yatırım bankası tarafından yapılacak. 
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Çukurova Grubu'nun satış sürecini yürüttüğü iki yıllık sürenini bitimine üç ay kala 
yatırım bankası seçilememişse, TMSF bu nitelikleri haiz en ez iki yatarım bankasını 
gruba önerecek ve grup bunlarından birisini bir ay içinde seçecek. Bu şekilde 
seçilecek yatırını bankası tarafından hisselerinin satışının yapılmaması halinde 
hisselerin satışı TMSF tarafından yapılacak. 

Anlaşma kapsamında Çukurova Grubu YKB'deki doğrudan veya dolaylı paylarının 
toplamını, YKB'nm toplam hisselerinin yüzde lO'nun altına düşürecek şekilde elden 
çıkarması gerekiyor. 

((Haberi yazan Hatice Aydoğdu, hatice.aydogdu@reuters.com; Redaksiyon Asü 
Kandemir, Reuters Messaging: hatice.aydogdu.reuters.com@reuters.net; Ankara 
Haber Merkezi, 0312-459 9000, faks 0312-446 4813)) 
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ANKARA, 30 Nisan (Reuters) - Çukurova Grubu'nun hisselerinin yaklaşık yüzde 
46'sını kontrol ettiği Yapı Kredi Bankası'nın <YKBNK.IS> sahipliği konusunda 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile "anlaşmaya yaklaşıldığın 

ve 1-1.5 ay içinde sorunun çözülebileceği belirtildi. 
Gruba ait Pamukbank'ın 18 Haziran 2002'de TMSPye devredilmesi nedeniyle 

grubun diğer bankası olan YKB'nin hisseleri grubun TMSFye olan borçlarına 
karşılık rehnedUmişti. Ayrıca, yaklaşık yüzde 12 YKB hissesi TMSF"ye geçmişti. 

Reuters' a bilgi veren bir yetkili, YKB ile ilgili sorunun çözümü için tarafların iyi 
niyetli olduğunu belirterek, Çukurova Grubu'nun son teklifinde BDDK tarafından 
itiraz edilen konulara açıklık getirdiğini ve BDDK talebini kabul ettiğini bildirdi. 
Aynı yetkili, şunları söyledi: 

"BDDK, sahiplik ile ilgili kriterlere çok önem veriyordu bu nedenle önce sahibin 
açıklanmasını ve sonra pazarlığa geçilmesini istiyordu. YKB ise tersini diyordu, yani 
bir anlaşma yapalım kriterlere uymuyorsa anlaşma geçerli olmasın... Şimdi önce 
sahip açıklanacak. İkinci konu ise BDDK bankaya alınacak ortağın Avrupa'da ya da 
Türkiye içinden olmasını istiyordu. Grup ise Körfez ya da Uzakdoğu'dan olabilir 
diyordu. Şimdi gelinen noktada ortak hangi ülkeden ise ve o ülkenin Basel kriterleri 
ile ilgili uluslararası bankacılık anlaşmalarını imzalamış olması koşulu aranacak." 

Çukurova Grubu'nun YBK için ortağının Avrupalı bir banka olmadığı, Körfez ya da 
Uzakdoğu ülkelerinden bir banka olabileceği belirtiliyor. BDDK'nın önerisini 
Çukurova Grubu'nun olası ortağına ilettiği ve bankanın da teklife olumlu baktığı 
kaydediliyor. 

Çukurova Grubu'ndan 3, BDDK'dan 4 kişinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 
gelinen noktada, Çukurova Grubu'nun ne şekilde ödeme yapacağının henüz belli 
olmadığını vurgulayan yetkili, "BDDK, taksitli ödeme yapılması durumunda Turkcell 
<TCELL.IS> hisselerini anlaşma sonuna kadar takasta istiyor, teminat olarak. Onlar 
ise YKB'deki hisselerinin tutulmasını öneriyorlar. Oysa, BDDK Turkcell hisselerini 
teminat olarak elde tutmak istiyor" dedi. 

Çukurova Grubu'nun bu konuda gelecek hafta karar vermesi bekleniyor. 

((Haberi yazan Hatice Aydoğdu, hatice.aydogdu@reuters.com; Redaksiyon Aslı 
Kandemir, Reuters Messaging: hatice.aydogdu.reuters.com@reuters.net; Ankara 
Haber Merkezi, 0312-459 9000, faks 0312-446 4813)) 

Friday, 30 April 2004 16:31:59 
ENDS [nKAN048708] 

- 2 1 6 -

mailto:hatice.aydogdu@reuters.com
mailto:hatice.aydogdu.reuters.com@reuters.net
mailto:hatice.aydogdu@reuters.com
mailto:hatice.aydogdu.reuters.com@reuters.net


T.B.M.M. B : 96 2 . 6 . 2004 O : 3 

Çukurova ile YBK konusundaki görüşme sürüyor, seyir o lumlu-BDDK Yetkil isi 

A N K A R A , 6 Mayıs (Reuters) - Çukurova Grubu'nun hisselerinin yaklaşık yüzde 
46'sını kontrol ettiği Yap ı Kredi 
Bankası 'n ın <YKBNK.IS> sahipliği konusunda BDDK ile görüşmelerin sürdüğünü 
bel i r ten üst düzey bir B D D K 
yetki l is i , görüşmelerdeki seyrin o lumlu olduğunu ve 1-1.5 ay içinde sonuç almayı 
bekledikler ini söyledi. 

Reuters 'a bilgi veren BDDK yetki l isi, "Resmi olarak şunu söylüyoruz, şu ana kadar 
3 7 görüşmenin içerisinde en 
c idd i görüşme son görüşmedir, teklif BDDK'dan çıkmıştır, bunun üzerine herhangi bir 
pazar l ık yapılmayacaktır ve 
karşı taraf da bu mesajı alıp en azından teknokrat bazında 'olabilir, anlaşılabilir, 
tartışılabil ir, en azından asgari 
müşterek lerde anlaştığımız bir an laşma' diye masadan kalkt ı " dedi. 

Çukurova Grubu'nun BDDK'nın son teklifini değer lendirmek için bu hafta sonuna 
kadar zaman istediğini belirten 
aynı yetki l i , şunları söyledi: 

"Son görüşmemiz diğerlerinden daha olumlu çünkü diğer görüşmelerde BDDK 
tekl i f ler i dinl iyordu. Bu son 
görüşmede BDDK teklif sundu, dolayısıyla bu teklif de karşı tarafın görüşmelere 
katı lanları tarafından 

Çukurova Grubu'nun yurtdışı or taklan ile görüştüğünü belirten yetkili, "Onlarda 
sorun yok , bu iş 1-1.5 içinde 
sonuç lanacak gibi gözüküyor, gidişat da o lumlu" diye konuştu. 

Çukurova Grubu'na ait Pamukbank' ın 18 Haziran 2002 'de TMSF"ye devredi lmesi 
nedeniy le grubun diğer 
bankası olan YKB'nin hisseleri grubun Fon'a o lan borçlarına karşılık rehnedilmişti. 
Yak laşık yüzde 12 YKB hissesi 
de T M S F y e geçmişt i . Bankanın geri kalan yaklaşık yüzde 42 hissesi halka açık 
bulunuyor. 

( (Haber i yazan Hatice Aydoğdu, hat ice.aydogdu@reuters.com; Redaksiyon Asl ı 
Kandemir , Reuters Messaging: 
hat ice.aydogdu.reuters.corn@reuters.net; Ankara Haber Merkezi , 0312-459 9000, 
faks 0312-446 4813)) 

Başbakanlık EK-2 
Sermaye Piyasası Kurutu 

S A Y I : O F D / « m - - İ 0 3 « 6 
K O N U : Y a p ı v e Kredi Bankas ı A .Ş 

BANKACILIK D Ü Z E N L E M E V E DENETLEME K U R U M U BAŞKANLIĞI 
AtatUrk Bulvarı No:191 Kavak l ıde re /ANKARA 

Reuters Haber Ajansı(Reuters)'nda geçen 06.0S.2004 tarihli haberde, 
Kurumunuzun üst düzey yetkililerinden birisinin, Çukurova Grubu'nun kontrol ettiği 
yaklaşık %46 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hisse senetlerinin sahipliği konusunda 
Çukurova Grubu ile Kurumunuz arasındaki görüşmelerin seyrinin olumlu gittiği ve 1,5 
ay içerisinde sonuç almayı bekledikleri şeklinde Reutes'e açıklamada bulunduğu ifade 
edilmektedir. 

Çukurova Grubu şirketlerinden bazılarının halka açık şirket ve hisse senetleri 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gördüğü dikkate alındığında, bu tür 
haberlerin doğruluğu-yanlışlığı veya haberlerin içeriği konusunda kamuya gerekli 
açıklamalar yapılıncaya kadar, hisse senetleri fiyat hareketlerinde önemli 
dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle. Kurumunuz ile Çukurova Grubu 
arasında yapılan görüşmelere yönelik haberlerin/açıklamaların haber kanallarına 
yapılmadan önce Kurulumuzun öze l Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Düzenlemeleri çerçevesinde İMKB yoluyla kamuya duyurulması gerekmektedir. 

Bilgilerini ve yatırımcıların doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi sürecinin 
yaşanabilmesi™ teminen, sözkonusu görüşmelerde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler ile 
bundan sonraki gelişmelerin her aşamasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
yoluyla, kamuya açıklama yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

Sinan ALP ** 
Kurul Başkan Yardımcısı 

A n k a r a 
<£./:5/2004 
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EK: 3 
&yı:4/GİD- îjftZ- MA.-KDJ 6073 

«ORSASI 
TCT&ANKACttJKDOZENLEMBVBDENETL^ffi K 3 £ G £ 
KUKUMÜBAŞKANUĞJ-NA Î S İ S 2 2 . 5 

Atttürfc Bulvarı No: 191 
06*«4 Kavaklıdere ANKARA 

İstanbul, 6 Mayu 2004 

Kona: Yap ve Kredi Budan A.Ç. hk. 
flgL s) 17122«)3tarftvB4/ÖD-Krr6/AMI>-HV19170jtyıbya2iOJtt, 

b) 36 12J003 Wih ve Bl»KjmZ50-l49<>5«^ıh yazınız. 

B|P (•)'•*» kay*h yasınıza cevaben gelen İbji (b)*de kayalı yazmazda, Knnınanamm feeiyet esastan 
ve şeffaflık afceri çerçevesinde hasut tıklaman yapdmanaı gerektirecek bir «fotine» oraya çıtana»! 
^ l » ^ » önceki uygulamalarda olduğu gjbi beam yaym otganlanadan doce Boraaatza bilgi verileceği 
beliTtllnıistir. 

Diğer taraftan, baaan yaym otganlanarta (Ek) bar Kanmmaıg yrrtrffiainf etlen çıkan haberlerde, Yapı 
ve Kredi Bankası AŞ. (BataYa/ma aahipligi taamında Kuronanus ile Çukurova Grabu (Grup) 
aratiHitaH 'flft«Sffp*trlfTh> attrdftğfftift, yuwwffnwiff ^ P ^ P ' Pttfmffr ifawre trirlif bmı ıılnhjbın ve 1-1,5 
ay iç^rijamie ajoeB|B»elcım eoouçfr^ 

' ilgîfi Karumııanıdın Borsaranra amme MiInmgıbâFaç&lanıal 

Bu çerçevede, kamuya duyurulacak berbaagi bir boauaon buhmmast ladinde, kanaman, ivedi ve eşit 
«cJtiode ayıtndatılaoflınesaa' tcmincn Banman Bajkanhyaa ivedilikle açddacm gonderume»; «ynca 
gelişmeler ile ilgili bar aşamada Bonarem bilgi yeganesi buaurianoda geregmi mz edem. 

Seygılenaaızla, 

İSTANBUL 
MENKUL KIYMETLER BORSASİ 

BAŞKANLİĞİ 
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. AHKAKA; .6 Maya* ÇRcutera) •- Çgkocova Grubtf ı»ın his—terinin 
kontrol e t t i ^ Y ^ t K r a f i Dm* ısft— <YKBNKJS> satripliai IrrHSiınmdn B D D K 
•BrOfnrforÂ aasrfadtnaa besa-ten OK dttaiey bar BDDK sı itilişi. s/>sn|nıels»sfclıi " 
olundu eUuAoon ve 1-1.5 ay IcinaVsnnuc ainaayı beUedutferis# söyledi 

tl»ISİvereaBI>IKye6Yi»*ri.?ataBa^ 

0 : 3 
46'*un 

3 7 

•Var n b j u d nema, doufale cHckı 
CCS] İTÜ] fB*4K)tWIK] |L.1»JffCMUR 

For rasat s it prioe <|uotea. double cSek o n one oTtbe *bHowmB; cort—: 
<YKBMKİ.IS> 

Taatsndsy. 6 May0004 0S:20:S1 
R.TRS [•KAN63004O] 

Sayı: 4/COD- SL\J3 ARA-KD/ Ç 1 İ 4 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
B A Ş K A N U Ö r N A 

Eslciseturyoki-B.Kra.Ho-.lS6 ' 
06530 - ANKARA 

jBASKANUK. 

İstanbul, 7 Mayı» 2 0 0 4 

İlgi: a) BDDK'na 
b) BDDK'ım 

06.0S.20Ö4 tarO» ye 4«QİD-482/flArKD/6073 sayılı yazımız. 
Bonanuzı. muhatap 07.ÖS.Z004 tarih -w* BDDK.2004* 5927 saydı yazısı. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ortaktık yalpısı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) Ue Çukurova Orubu arasında. sürmekte olan görüşmelerle ilgili olarak. 
BDDK'n ı gönderilen İlgi <a>*da kayıtlı' yazımız' ve BDDK'nın. İlgi (b)'<*e kayıtlı cevabi yazısı 
ilişikte ı 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 

İSTANBUL 
MENKUL KIYMETLER BORSASI 

BAŞKANLIĞI 

Ani SEREN 
Başkan (V.) 
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EK: 4 

(Başkan Yard«Aciığı) 

siYfcBMfc^V^ °^ WMS 2CQ4 
KONU: Çukurova Grobu 

tSrTANBVhNC&mJLKrmiXlttXatlSA&WKAMJĞWA 

İLGİ- »)2&122003 tarih vo BPDKJCYl/50-14965 sayıh yazanız. 
b) 06.05.2004 tarih ve 4/GÎD-«2/RA-K0-6O73 sayılı yazma 

Hg*' (b)'de kaytth .yaanctda; jbaM» yay» aiganlannrfr bk • Ruauuuıuuz 
y^gîritffe ^fea plan tal>eric«de,.Yant ve istedi Benken A^lûn sattpiigı iooHund» 
J U M M B B S ile Çukurova ( M n .{Qrap) •nottaki fjhftıınrigriB attaMftlI, Kut t—uwııwı 
u m ı MtaMeK nere veno aauıaoap VB ajeraşaneMmı ı-ı«3 ay y m m MsaçMaansaaıo 
bddemKjmfa yer akb$ı ancak fam haklında Boneni** ahsaa faedHBfi bir »pldema 
olınadıfı bu çerçevede, kamaya doyondaeak herhangi bâr hususun hnfcıemaaı ladinde 
jCJHOPDUD (veo l VB CSR SflklttİB aVOausflIatMKiasSntt tıflaftll' M İHIISS âaSkBnbejBSSU KVCds 
sesusme flBBjdKuODCsi annes. seiasutfıiflr ue usul ner asanUMda jnofsaeıze * Bufti verumeeı 
gctektıgı oeflrtiuııeklediı. 

tip (*) jıumı/dı da bcürtîtcB̂ i flserc; Scrataye Piyasası Kanosu bAİAmletî 
kapsamada, faaliyet ajMeıcn-kDnıhRjİBr, ftaüyetlcri ve Aadîyet soauçbnna. İEskM bilgileri 
Scansye Piyasan Kurelma. vcMya Bsskanhgem» Bfldiımftkb yukundi tabasusttr. Bu 
kantansla» ilgide kayıttı vaamz tasam fartuıtanfeki çelişmelerin bar aşanaası hakkadk ihdiş 
Orsp sükeUeıiadeo Miti talep cdiiaMSİPİB uygun olacağı dSaûnOhpektediı. 

0te yandan, Kunasmnıtısı fiadiyet esasları ve feffifbk ilkesi çetpevestade 
bana aciklaması Tapünasm» sssefcnracek by durianan arfty rıim«- K.ı̂ Hp *j»» K^VI 
uyguiaınaiar«oW>lacbibtımyjay^ 

Bilgi edinilmesini uz .ederim.. 

SebriDAVAZ 
Başkan Yarduncaa 
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Başbakanlık Ek : 5 
Sermaye Piyasası Kurulu 

?l . OFD/ ^ T - £ 1 0 4 6 6 ANKARA 

NU : srnjS^rzooA 
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLİĞİNA 
Büyükdere cad.yapı kredi plaza 
A Blok Kat 15 34330 

1. Levent -İSTANBUL 

İLGİ: 06.05.2OO4 tarihinde Reuters Haber Ajansında yayımlanan haber. 

İlgide kayıtlı haberde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanlığı(BDDK)'nm üst düzey yetkililerinden birisinin. Çukurova Grubu'nun kontrol ettiği 
yaklaşık %46 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Banka) hisse senetlerinin sahipliği konusunda 
Çukurova Grubu ile BDDK arasındaki görüşmelerin seyrinin olumlu gittiği ve 1,5 ay içerisinde 
sonuç almayı bekledikleri şeklinde Reutes'e açıklamada bulunduğu ifade edilmektedir. 

Kurulumuzun Serr.VIII, No:39 'sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin 
Esaslar Tebliği(Tebliğ)"nin 11. maddesinde; "Bu Tebliğ kapsamında özel durum açıklaması 
yapılması sonucunu doğuracak iş ve işlem/ere veya görüşmelere İlişkin olarak; görüşmelerin 
başlangıcında, kesinleşen hususlarda her aşamada ve sonuç aşamasında özel durum 
açıklaması yapılması zorunludur" hükmü yer almakta; Tebliğ'in 5. madde (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendinde; "bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte 
hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak ortaklıktaki toplam 
oy hakkının veya sermayenin en az %5, %10,%15,%20,% 25, 1/3, % 50, 2/3 ve %75 ine veya 
daha fazlasına sahip olması veya ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz 
konusu oranların altına düşmesf durumunda kamuya açıklama yapılacağı ifade edilmektedir. 
Tebliğ'in 14 maddesi 1. fıkrasında ise; "5 inci maddenin (a) bendinin (2) ... numaralı alt 
bendleri ... belirtilen özel durumların ortaya çıkması halinde ilgili ortaklığın sermaye piyasası 
araçları bir Borsada işlem görmekte ise 12 nci maddede ... belirtilen esaslar çerçevesinde, 
işlemi gerçekleştirenler ... tarafından açıklama yapılır. Açıklamanın bir örneği aynı sûre 
içerisinde ilgili ortaklığa da iletilir" denilmekte; Tebliğ'in 18. maddesi 1. fıkrasında ise "Kurul, 
kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, bu Tebliğde 
sayılmayan özel durumlarda da Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgililerden açıklama 
yapılmasını istevebilir" hükmü bulunmaktadır. 

Çukurova Grubu şirketlerinden bazılarının halka açık şirket ve hisse senetleri İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında işlem gördüğü dikkate alındığında. Bankaya ilişkin gelişmelerin 
Banka hisse senetleriyle birlikte bu şirketlerin hisse senetleri fiyatlarını da etkilediği 
görülmektedir. 

Yatırımcıların doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi sürecinin yaşanabilmesini 
teminen. Bankaya ilişkin olarak BDDK ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile 
yapılan/yapılacak görüşmelere ilişkin olarak Tebliğ"de belirtilen kapsam ve sürede İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası yoluyla kamuya açıklama yapılması hususunda gereğini rica 
ederim. 

f Sinan^CP 
\~_Kfcjful Başkan Yardımcısı 

Ek : 06.05.2004 tarihinde Reuters'de yayımlanan haber 
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8. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL 'in, Bursa 'daki Türk İslam Eserleri Müzesinde baş
latılan tadilat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı 
(7/2558) 

05.05.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Saym Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Kültür varlıklarımız geçmişimizi yarınlara taşıyan vasıtalar gibidir. Geleceği 
şekillendirmek için bu varlıklara ihtiyaamız vardır. Tarihi eserleri korumak 
gelişmişliğin ve uygarlığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kültür varlıkları korunmalıdır, ama korumak onlara bakım yapmamak değildir. 
Onlan ziyarete kapatmak değildir. Önemli olan oralardaki hazinelerin genç nesillere 
aktarılmasıdır. 

Bursa İlinde Yeşil semtinde bulunan "Türk İslam Eserleri Müzesi" ülke 
turizminde büyük önem taşımaktadır. Turizm açısından eşsiz merkezlerden birisi olan 
Bursa ilimizin sahip olduğu tarihi zenginliklerden birisi de bu müzedir. 

Ancak bu müze yaklaşık olarak 4 yıl önce tadilat çalışmaları yapılması amacıyla 
ziyarete kapablmışbr. Aradan geçen 4 yıllık süre nedense bu tadilatın bitmesi için 
yeterli olmamıştır. Çünkü halen müzenin kapılan ziyarete kapalıdır. Israrla bitmeyen 
tadilat devam etmektedir. Bu arada kaybedilen turizm gelirleri ve kapıya kadar gelen 
turistlerin hüsranı da unutulmamalıdır. 

Yapbğım incelemeler neticesinde turizm açısından önemli bir isme sahip Yeşil 
semtinin de bu tadilat dolayısıyla mağdur olduğunu ve gelen turist sayısında önceki 
yıllara göre büyük düşüş olduğunu saptadım. 

Tarih sayfalarında yerini almış uygarlıklann kalıntılarının gelecek nesillere de 
aktarılması gerektiği düşüncesindeyim. 

1. Bursa ili Yeşil semtinde bulunan Türk İslam Eserleri Müzesinde yapılmak 
istenen tadilat neleri kapsamaktadır? 

2. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 4 yıl önce başlatılan tadilat çalışmaları neden 
halen bitirilememiştir? 

3. Bu tadilat çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? 

4. Türk İslam Eserleri Müzesi ne zaman ziyarete açılacakbr? 
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T.C. 
KÜLTÜR V E T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAVI : 16APK0201ARGE-940— l 2 J 2 - S ( fG I 2004 
K O N U : Yazılı Soru önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ : T .B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD. 'nün 13.05.2004 gön ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5599 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in 7/2558-5584 esas no ' tu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M-
Erkan MUMCU 

Bakan 
B U R S A M t L L E T V E K İ L İ SAYIN K E M A L D E M İ R E L ' İ N 7/2558-5584 

E S A S N O ' L U S O R U Ö N E R G E S İ N E t S T İ N A ö E N H A Z I R L A N A N 
B A K A N L I Ğ I M I Z C E V A B I 

Kültür varlıklarımız geçmişimizi yarınlara taşıyan vasıtalar gibidir. 
Geleceği şekillendirmek için bu varlıklara ihtiyacımız vardır. Tarihi eserleri 
korumak gelişmişliğin ve uygarlığın en önemli özelliklerinden biridir. 

Kültür varlıkları korunmalıdır, ama korumak onlara bakım yapmamak 
değildir. Onlan ziyarete kapatmak değildir. Önemli olan oralardaki hazinelerin 
genç nesillere aktarılmasıdır. 

Bursa İlinde Yeşil semtinde bulunan "Türk İslam Eserleri Müzesi" ülke 
turizminde büyük önem taşımaktadır. Turizm açısından eşsiz merkezlerden 
birisi olan Bursa ilimizin sahip olduğu tarihi zenginliklerden birisi de bu 
müzedir. 

Ancak, bu müze yaklaşık olarak 4 yıl önce tadilat çalışmaları yapılması 
amacıyla ziyarete kapatılmıştır. Aradan geçen 4 yıllık süre nedense bu tadilatın 
bitmesi için yeterli olmamıştır. Çünkü halen müzenin kapıları ziyarete kapalıdır. 
Israrla bitmeyen tadilat devam etmektedir. Bu arada kaybedilen turizm gelirleri 
ve kapıya kadar gelen turistlerin hüsranı da unutulmamalıdır. 

Yaptığım incelemeler neticesinde turizm açısından önemli bir isme sahip 
Yeşil semtinin de bu tadilat dolayısıyla mağdur olduğunu ve gelen turist 
sayısında önceki yıllara göre büyük düşüş olduğunu saptadım. 

Tarih sayfalarında yerini almış uygarlıkların kalıntılarının gelecek 
nesillere de aktarılması gerektiği düşüncesindeyim. 

S O R U 1: Bursa İli Yeşil semtinde bulunan Türk İslam Eserleri 
Müzesinde yapılmak istenen tadilat neleri kapsamaktadır? 

C E V A P 1: Türk İslam Eserleri Müzesinde yapılan fiziki müdahale 
yanında, önemine binaen medrese içindeki özgün mimari elemanların öne 
çıkarılması düşüncesinden hareketle taşınabilir vitrinler eserlerin teşhir 
edilebilmesi için planlanmış, ilgili koruma kurulunun onayına sunularak izinleri 
alınmıştır. 
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SORU 2: Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 4 yıl önce başlatılan çalışmaları 
neden halen bitirilememiştir? 

CEVAP 2: Müzenin onarımı ve düzenlemesi için gerekli olan ödeneğin 
temin edilebilmesi çalışmalarının yanısıra müzenin önem ve değerine yakışır bir 
biçimde ilgili koruma kurulu kriterlerine uygun olarak projelendirilmesi ve 
sergilenecek eserlerin sağlıklı tespit ve envanteri için kapalıdır. 

SORU 3: Bu tadilat çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? 

CEVAP 3: 2004 yılında kullanılmak üzere Ödenek ayrılmış olup, 
ödeneğin kullanılabilmesini teminen onaylı projelerine göre keşif çalışmaları 
sürdürülmektedir. Temmuz ayı sonuna kadar ihale edilmesi planlanmaktadır. 

SORU 4: Türk İslam Eserleri Müzesi ne zaman ziyarete açılacaktır? 

CEVAP 4:İhale işlemleri ve buna bağlı imalatların 
gerçekleştirilebilmesinden sonra, gerekli olan teşhir-tanzim çalışmaları yapılarak 
2004 yılı sonuna kadar açılışı planlanmıştır. 

9. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, sinemalarda film gösterimi öncesi yayımlanan 
reklamlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU 'nun cevabı (7/2560) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞLTJ 
Adana Milletvekili 

Sinemalardaki film gösterimleri öncesinde birkaç reklam gösterilmesi 
doğalken son günlerde bu reklamların sayısı ve süresinde bir artış yaşandığı 
görülmektedir. 

Söz konusu reklamlar sayı ve süre olarak herhangi bir yasal düzenlemeye 
konu olmuş mudur? Bir filmi izlemek için zaten ücret ödeyen vatandaşlanmız 
üzerinden onların değerli vakitleri bahasına suiistimale varacak düzeyde ikinci 
bir gelir kapısı açılmasına hükümetiniz müdahale edecek midir? 
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T . C 
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201ARCE-940- \2-0-£- ( I € I 2004 
KONTJ : Vazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı K A N K A R . D A İ . BASK. ' nm 13.05.2OO4 gün ve 
A.01.O.GNS.01O.O0.02-5599 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 7/2560-5596 esas no ' lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYİN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
7/2560-5596 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU - SInemalardaki f i lm gösterimleri öncesinde birkaç reklam gösterilmesi 
doğalken son günlerde bu reklamların sayısı ve süresinde bir artış yaşandığı 
görülmektedir. 

Söz konusu reklamlar sayı ve süre olarak herhangi bir yasal düzenlemeye 
konu olmuş mudur? Bir f i lmi izlemek için zaten ücret ödeyen vatandaşlarımız 
üzerinden onların değerli vakit leri bahasına suiistimale varacak düzeyde ikinci 
bir gelir kapısı açılmasına hükümetiniz müdahale edecek midir. 

CEVAP - Mevcut yasalar uyarınca sinema işletmecil iği; işletme ruhsatı alma ve 
denet im bakımından Belediye Kanunu'na, umuma açık yerlerde toplantı ve 
gösteri yapma bakımından İçişleri Bakanlığına ve vergi lendirme bakımından da 
Maliye Bakanlığına karşı sorumludur. Kültür ve Turizm Bakanlığına ise 
gösteri len f i lmlerle ilgili olarak denet im yapma ve işletme belgesi veri lmesi 
yetkisi veri lmiştir. 

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı "Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunu'Vtun 2. maddesinde Bakanlığımızın görevleri bel ir lenmiştir: Bu 
görevler arasında sinema işletmeleriyle ilgili olarak Bakanlığımıza, herhangi bir 
düzenleme ve denetleme yetkisi veri lmemiştir. Bu nedenle, bir t icari işletme 
olarak faaliyet gösteren sinemaların gösterime sundukları f i lmlerin sayısı ve 
seansları ile bu seanslar içerisinde ne kadar reklam fi lmine yer verileceği ve 
bunun zamanıyla ilgili olarak mevcut mevzuatlar çerçevesinde Bakanlığımızın 
bir tasarrufta bulunma yetki ve görevi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan 3257 sayılı "Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu"yla 
Bakanlığımıza bir takım görevler yüklenmiştir. Bu görevler arasında; sinema 
sanatı ve sinema endüstrisinin Türk Kültürünün çağdaşlaşması, çağdaş Türk 
Kültürünün yeniden üreti lmesi ya da bu sonuca dönük olarak baş vurulacak en 
önemli araç olduğu bilinciyle, Türk Sinema Sektörünün gelişmesi ve 
uluslararası rekabete açılması, Türk Kültürünün yurt içi ve yurtdışında tanıtımı 
amacıyla Bakanlığa verilen görev ve yetki çerçevesinde çeşitli destekler 
veri lmesi yer almaktadır. 

Söz konusu bu desteklerden, sektörün önemli bir bölümünü oluşturan ve 
sinema sanatının seyirciyle buluşmasını sağlayan sinema işletmelerinin sektör 
bütünlüğü içerisinde faydalandırılmasını kapsayacak şekilde diğer ülke 
örneklerinde olduğu gibi , yeni yasal düzenlemelerin çalışması yapılmaktadır. Bu 
düzenlemeler neticesinde sinema salonlarının desteklenmesi ve bugünkü 
statüsünden ayrı bir statüye kavuşturulması gündeme gelebilir. 
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Sonuç olarak sinema salonlarının işletmesi, ruhsatlanması ve 
denetlenmesiyle ilgili olarak Bakanlığımıza verilmiş denetleyici ve düzenleyici 
bir yetki söz konusu değildir. Sinema salonlarının hangi süreyle ve ne kadar 
reklam gösterebilecekleri kendi f i lm gösterim seansları içerisinde sinema 
seyircisinin de bilet alarak kabul ett iği bir durumdur. 

10. - Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR'in, Çankırı-Kurşunlu İlçesindeki bazı tarihî değer
lerin korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2608) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının yüksek delaletinizle Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan 
MUMCU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof.Dr.Hikmet OZDEMIR -
Çankırı Milletvekili 

Çankırı ili Müze Müdürlüğü ve Çankırı Turizm ve Kültür İl Müdürlüğümüz tarafından 
Kurşunlu ilçesi Eski Ahır Köyünün altında eski bir yerleşim yeri tespit edilmiş ve 
Bakanlığınızdan inceleme ve araştırma talep edilmiştir. 

Bakanlığınız Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu Müdürlüğü araç ve 
ödenek yokluğundan bahisle konunun değerlendirilemeceği ve bu eksikliğin giderilmesi 
halinde değerlendirme yapılabileceğini bildirmiştir. 

Söz konusu köyün (Çarıkın, Kurşunlu Eski Ahır Köyü) altında eski yer altı yerleşimi 
olması ve bu alanda su bulunmasının yanında yörenin 1.derecede deprem kuşağı olması 
nedeniyle hern yer altı yerleşimi hem de mevcut köy ve köy halkı büyük bir risk içersinde 
bulunmaktadır. Dolayısıyla köyün nakli uygun olacaktır. 

Bu nedenle: 
l)Adı geçen Çarıkın İli Kurşunlu İlçesi Eski Ahır Köyünün altında bulunan yer altı 

yerleşiminin Türk Kültür ve Turizmine kazandınlması' adına değerinin ortaya çıkartılması için 
bir çalışmanız olacak mı? Yer altı zenginlikleri ve yerleşimleri Bakanlığınız için ne ifade 
etmektedir? 

2) İlgili Genel Müdürlüğe söz konusu araştırma ve incelemenin yapılması ve geçmiş 
tarihin ortaya çıkartılması için gerekli araç, gereç ve ödeneğin sağlanması konusunda bir 
çalışmanız olacak mı? 

3) Şimdiye kadar köylüye bırakılan bu yer altı yerleşiminin korunması ve köylünün 
daha sağlam zeminli bir yere taşınması için kamulaştırma çalışması yapmayı 
düşünüyormusunuz? Bununla ilgili bir girişiminiz olacak mı? 

4) Yine ayru bölge içersinde Yenice Köyünde bulunan Kaya Mezarlarının araştınlması 
ve değerlendirilmesi konusunda hakanlı&ıni7in aöriislftri nelerdir'? 
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T.C. 
K Ü L T Ü R V E TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : BAPK0201AR-GE-940 — K12J3— | / £ " / 2 0 0 4 
KONU : Yazılı Soru önerges i 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı K A N . K A R . M Ü D . ' n ü n 18 Mayıs 2004 gün ve 
A.01.0.C3NS.0.10.00.02-19095 sayılı yazısı. 

Çankırı Milletvekili Sayın Hikmet ÖZDEMİR' in 7/2608-5654 esas no ' lu yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

k s n M U M C U £rkan 
Bakan 

ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ SAYIN H İ K M E T Ö Z D E M İ R ' İ N 7 / 2608-5654 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

Çankırı ili Müze Müdürlüğü ve Çankırı Turizm ve Kültür İl Müdürlüğümüz 
tarafından Kurşunlu İlçesi Eski Ahır Köyünün altında eski bir yerleşim yeri tespit 
edilmiş ve Bakanlığınızdan inceleme ve araştırma talep edilmiştir. 

Bakanlığınız Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü 
araç ve Ödenek yokluğundan bahisle konunun değerlendirilemeyeceği ve bu eksikliğin 
giderilmesi halinde değerlendirme yapılabileceğini bildirmiştir. 

Söz konusu köyün (Çankırı, Kurşunlu Eski Ahır Köyü) altında eski yer altı 
yerleşimi olması ve bu alanda su bulunmasının yanında yörenin 1. derece deprem kuşağı 
olması nedeniyle hem yer altı yerleşimi hem de mevcut köy ve köy halkı büyük bir risk 
içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla köyün nakli uygun olacaktır. 

Bu nedenle: 

SORU 1: Adı geçen Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Eski Ahır Köyünün altında 
bulunan yer altı yerleşiminin Türk Kültür ve Turizmine kazandırılması adına değerinin 
ortaya çıkartılması için bir çabanız olacak mı? 

C E V A P 1 : Çankın tli, Kurşunlu İlçesi Eski Ahır Köyü 'nün altında bulunduğu tahmin 
edilen yer altı yerleşmesi ve mevcut köy yerleşmesi Çankın Valiligi 'nin 30.03.2004 gün ve 
453 sayılı yazısı gereği olarak Ankara kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca 2S.05.2004 tarihinden itibaren yerinde incelenecektir. Yapılacak 
incelemeler sonucunda uzmanların raporlan doğrultusunda eserlerin ortaya çıkarılması hususu 
ayrıca değerlendirilecektir. 

SORU 2 : İlgili Genel Müdürlüğe söz konusu araştırma ve incelemenin yapılması 
ve geçmiş tarihin ortaya çıkartılması için gerekli araç, gereç ve ödeneğin sağlanması 
konusunda bir çalışmanız olacak mı? 

C E V A P 2 : I. Maddede belirtilen çalışma sonucunda alanın 2863 Sayılı Yasa 'nın 6. 
maddesi kapsamında olduğunun belirlenmesi ve eserlerin ortaya çıkartılması söz konusu 
olduğunda gerekli araç, gereç, ve ödeneğin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

SORU 3 : Şimdiye kadar köylüye bırakılan bu yer altı yerleşiminin korunması ve 
köylünün daha sağlam zeminli bir yere taşınması için kamulaştırma çalışması yapmayı 
düşünüyor musunuz? Bununla ilgili bir girişiminiz olacak mı? 

C E V A P 3 : Kamulaştırma konusu Eski Ahır Köyü'ne ilişkin gerekli incelemeler 
tamamlandıktan sonra değerlendirilebilecektir. 

SORU 4: Yine aynı bölge içerisinde Yenice Köyünde bulunan Kaya Mezarlarının 
araştırılması ve değerlendirilmesi konusunda Bakanlığınızın görüşleri nelerdir? 

C E V A P 4: Çankın ili Yapraklı İlçesi Yenice Köyünde bulunduğu belirtilen Kaya 
Mezarlarının incelenmesi ve gerekiyorsa Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu 'nda değerlendirilmesi için Çankın Müzesi Müdürlüğü uzmanları görevlendirilmiştir. 
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11. - İzmir Milletvekili Enver OKTEM'in, özürlü vatandaşların sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı GüldalAKŞİT'in cevabı (7/2676) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Gtildal AKŞİT tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. *s~} 

E n v e r Ö K T E & T 
î z m i r Mi l le tveki l i 

Ülkemizde gerek kaynak sıkıntısı gerek eğitim düzeyi gerekse de yeterli duyarlılığın 
oluşturulamamış olması bahaneleri kuUarularak sayılan on milyonu bulan ciddi özürlü yurttaş 
nüfusuna, temel anayasal ve insani haklannın sağlanmasında büyük eksiklikler 
yaşanmaktadır. 

Bu konuda ve diğer çeşitli konulardaki taleplerini oluşturduklan demokratik örgütler 
ile kullanma şansları da sınırlı olan özürlü vatandaşlarımız, maalesef bu haklarını kullanmak 
istediklerinde de bir takım engellenmeler ve baskılarla karşılaşmakta ve bu durumu belge ve 
bilgileri ile kamuoyuna duyurmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle; 

1. İzmir 'de kurulmuş olan Mevlana Özürlüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
üyelerinin tüm demokratik yollan deneyerek sıkıntılanna çözüm bulamamaları nedeni ile, 
yine demokratik haklarını kullanarak Avrupa İnsan Haklan mahkemesine başvurmalarının 
ertesinde, özellikle İzmir Valiliği tarafindan çeşitli yollardan engellemeye çalışıldıklan ve 
baskıya uğradıkları doğru mudur? 

2. Anayasa temelinde garanti altına alınmış istihdam, eğitim ve sağlık hizmetleri 
haklanndan yaralanamayan milyonlarca özürlü vatandaşımızın sorunlanna, somut ve kalıcı 
çözümler içeren projeleriniz nelerdir? Bu projeleri ne zaman uygulamaya geçirmeyi 
düşünüyorsu nuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. ^ ^ O.L/A&/2004 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 24.05.2004 tarih ve 5738/1 9336 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ile İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM'e ait Yazılı Soru Önergesi 
hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ENVER ÖKTEM'İN 
7/2676 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU1 
İzmir'de kurulmuş olan Mevlana özürlüler Dayanışma ve Yardımlaşma 

Derneği üyelerinin tüm demokratik yolları deneyerek sıkıntılarına çözüm 
bulamamaları nedeni ile, yine demokratik haklarını kullanarak Avrupa insan Hakları 
Mahkemesine başvurmalarının ertesinde, özellikle İzmir Valiliği tarafından çeşitli 
yollardan engellemeye çalıştıkları ve baskıya uğradıkları doğru mudur? 

CEVAP 1 
Konuya ilişkin olarak İzmir Valiliğince verilen cevaba göre; 

Mevlana Özürlüler Dayanışma ve Yardımlaşma Demeği, ilimiz Gaziemir İlçesi 
Sarnıç beldesinde, Atatürk Caddesi No:21 Sarnıç adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Valilik ile ilişkileri yasal çerçevede sürdürülmekte olup, Dernek yönetiminin yasal 
taleplerine ilgili birimlerce cevap verilmiştir. 

Dernek başkanı Ayhan TAK'a 28.12.1998 tarihinden bu güne kadar, Gaziemir 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3.734.952.450.- TL. tutarında yardım 
yapılmış, demek üyelerine de il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2003 Kasım-
2004 Haziran ayı sonu itibariyle 6.000.000.000.-TL yardım yapılması kararlaştırılmıştır. 

Buna rağmen, Dernek Başkanı Ayhan TAK'ın Başkanlıklara, Valiliğe, 
Kaymakamlığa, insan Hakları Derneklerine, islam Hakları Kurulu ve basına çok sayıda 
şikayet ve yazışmaları olmuştur. Bu müracaatlarda zaman zaman yardım talebi dışına 
çıkılarak, kişi ve kurumları suçlayıcı ifadeler kullanmıştır. 

Dernek Başkanı Ayhan TAK ve Başkan Yardımcısı eşi Emine TAK'ın Derneğe 
yapılan ayni ve nakdi yardımlardan bir kısmını, zorla aldıkları, alınan aidat ve paraları 
kayıtlara geçmedikleri, makbuz kesmediklerine, dair Valilik Makamına sunulan bila tarihli 
19 şikayet dilekçesi üzerine, yaptırılan araştırma ve inceleme sonucu şikayet konusu 
iddiaların doğruluğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Gaziemir Kaymakamlığı ve İl Emniyet 
Müdürlüğünce izmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Dernek Başkanının çocukları için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 
yapılan yardımın, soruşturma sonucuna kadar durdurulmasına karar verilmiş olup, diğer 
üyelerin mağdur edilmemesi için, yardımlara devam edilmektedir. 

Bu Dernek hakkında İçişleri Bakanlığı ile müteaddit defalar yazışmalar yapılmış 
olmakla birlikte konu, ve diğer talepler İzmir Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü, izmir Valiliği 
İnsan Hakları il Kurulu, il Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı, Gaziemir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 
titizlikle takip edilmektedir. 

Dernek yetkililerinin, Kamu personeline ilişkin şikayetleri Valilikçe görevlendirilen 2 
Muhakkik tarafından halen incelenmektedir. 

ı 
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SORU 2 
Anayasa temelinde garanti altına alınmış istihdam, eğitim ve sağlık hizmetleri 

haklarından yararlanmayan milyonlarca özürlü vatandaşımızın sorunlarına, somut 
ve kalıcı çözümler içeren projeleriniz nelerdir? Bu projeleri ne zaman uygulamaya 
geçirmeyi düşünüyorsunuz. 

CEVAP 2 
Konuya ilgili yaptığımız çalışmalara ilişkin kısa bilgiler aşağıdadır; 

1 -Eğitim Çalışmaları; 

572 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21.Maddesinde "Sigortalılar ve 
kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlann 
geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özrü bulunan 
çocuktan ile kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, 
kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi veya özel eğitim merkezlerine 
gönderilenlerin, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar, Bütçe Uygulama Talimatında 
belirtilen esas ve miktarlarda Kurumca sağlanır." denilmektedir. 

Ayrıca, özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan "özürlüler 
Kanun Tasarısı ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı"nda özürlülüğün önlenmesi, rehabilitasyonu, mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal 
güvenlikleri alanlarında özürlü vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konuların yeniden 
değerlendirilmelerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 

2-İstihdam Çalışmaları; 
Dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturan özürlülerin ekonomik ve sosyal 

yaşama katılmaları tüm ülkelerde üzerinde durulan bir husustur, ülkemizde de çeşitli yasal 
düzenlemeler özürlülerin istihdamını sağlamaya yöneliktir. 

Türkiye'de de "çalışma hakkı" Anayasada yer almış olup, 50 nci maddesinde 
"Bedenî ve ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı" 
öngörülmüştür. Ayrıca, 61 inci maddesinde de "Devletin sakatları koruyacağı ve toplum 
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri 
kuracağı" öngörülmüştür. 

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski 
hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü 
ve çalıştırmadığı her ay için 2004 yılında 963 milyon ura para cezası öngörülmüştür. Kamu 
kuruluşlarının da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Toplanan para cezaları Türkiye İş Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel 
hesapta toplanmaktadır. Söz konusu hesapta toplanan paralar özürlülerin meslekî eğitim ve 
meslekî rehabilitasyonu, kendi işini kurma gibi projelerde kullanılması öngörülmüştür. 

Bu düzenlemenin amacı, toplumda özürlülerin istihdam edilerek topluma kazandırılması 
ve Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesini işletmektir. 

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu kapsamında istihdam edilen özürlülerin 
2 
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takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve sorumludur. 69(7 sâyıfi 
DMK'nun 53. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayısının %3'üf 
oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar. 

Bununla ilgili olarak "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi 
İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikute usul ve esaslar belirlenmiştir. 
Yönetmeliğe göre her yıl Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinde sınav 
açılmaktadır. 

Ülkemizde özürlülerin istihdam sorunlarına köklü ve sistemli çözümler üretmek 
amacıyla Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından "2005-2010 Eylem Planı" 
hazırlanmaktadır. 

Hazırlanan bu eylem Planı ile kamu ve özel sektörde açık bulunan özürlü 
kontenjanlarının doldurulması hedef alınmıştır. 

Bu bağlamda ülke çapında bir istihdam politikasının yürütülmesi ve sosyal Politika 
açısından önemli bir açılım sağlayacak olan eylem planı çerçevesinde 2005 yılı 
"Özürlülerin İstihdam Yılı" olarak ilan edilmiştir 

3-Sağlık Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar; 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda konuşarak iletişim kuramayan bireylerin 
işaret yoluyla çevresindeki bireylerle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Hacettepe Üniversitesi ve İşitme Engelliler Milli Federasyonu 
işbirliği ile 'Türk İşaret Dili'Yıin oluşturulması çalışması, yapılmaktadır. Çalışmanın ilk 
basamağında "Türk İşaret Dili Gramer ve Sözlüğü"nün hazırlanması çalışması başlatılmıştır. 
Bunun için gerekli olan araştırma çalışması hazırlıktan halen devam etmektedir. 

Özürlülükle karşı karşıya gelmiş olan insanların, yeniden sağlıklarına kavuşup, 
benimsedikleri hayat tarzlarını devam ettirebilmeleri için rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç 
vardır. Ancak, maksimum yararı elde edebilmek için, tanıyı takiben en kısa sürede 
başlanılması gereken rehabilitasyon hizmetleri; ülkemizde coğrafi, sosyo-ekonomik 
yetersizlikler, ulaşım güçlüğü, bilgi ve bilinç eksikliği gibi bir çok sebeplerle yetersiz 
kalmakta ve oldukça az sayıda özürlümüz bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde rehabilitasyon merkezleri ve personel sayısının azlığı, 
coğrafi güçlükler veya ekonomik yetersizlikler, ulaşım zorlukları vb. nedenlerle 
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamayan özürlülerin sorunlarına çözüm olarak 1970 
yılının ortalarında Dünya Sağlık örgütü 'Toplum Temelli Rehabilitasyon" adı altında 
alternatif bir yaklaşım geliştirmeye başladı. Bu yaklaşım aşağıdaki fikirlere dayandırılarak 
geliştirilmiştir: 

1. Rehabilitasyonun gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç duyulan tüm kesimlere 
ulaşabilmesi için özürlü kişiler, aileleri ve toplum üyelerine özürlüler ve 
rehabilitasyondaki beceriler konusunda geniş bir bilgi transferi olması gerekmektedir. 

2. Rehabilitasyonda başanlı olmak için toplumlar özürlü kişilerin diğer kişiler gibi aynı 
haklara sahip olduğunu bilmeli ve kabul etmelidir. Bu nedenle rehabilitasyon 
toplumdaki davranış değişikliklerine neden olmayı amaçlama ihtiyacındadır. Bu 
davranış değişikliğinin toplumlann özürlü üyeleri "için rehabilitasyonda kendi 
kendilerine iş yapma durumunda kaldıklarında daha etkili olduğu 
bulunmuştur. 
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özürlüler İdaresi Başkanlığı olarak, gelişmekte olan çeşitli ülkelerde başarılı 
örnekleri bulunan bu yaklaşımın ülkemizde de hayata geçirilmesi ve rehabilitasyon hizmeti 
alamayan veya aldıktan sonra yaşadığı çevreye geri dönen özürlü bireylerin; bulundukları 
çevreden uzaklaşmadan rehabilite edilmesi, aile-özürtü-toplum eğitiminin sağlanması, 
özürlü bireylere uygun sağlık, eğitim, mesleki ve sosyal hizmet olanaklarının oluşturulması, 
özürlünün ve ailesinin yaşam kalitesinin arttırılması, sosyal hayata adaptasyonlarının 
sağlanması ve özürlülerin topluma kazandırılması amacıyla Toplum Temelli 
Rehabilitasyon Projesi geliştirilmiştir. 

Projenin pilot bölge çalışması Ankara İli Sincan İlçesinde gerçekleştirilecektir. Sağlık 
Bakanlığı Özürlüler Şubesi, H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Fiziksel Tıp 
Uzman Hekimleri Demeği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire Başkanlığı Özürlü 
Danışma Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire Başkanlığı özürlüler-
Çocuklar ve Gençler Eğitim Koordinatörlüğü ve Sincan Belediyesinin katılımıyla hazırlık 
çalışmalan sürdürülmektedir. 

Pilot bölge çalışmasının tamamlanmasından sonra; projenin, kalkınmada öncelikli, 
rehabilitasyon, sağlık, eğitim vb. hizmetlerden diğer bölgelere nazaran daha az yararlanan 
ve bu hizmetlere ulaşım güçlüğü çeken bir bölge olan Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 
uygulanmasına başlanılması ve daha sonra Ülkemizin diğer bölgelerine yayılması 
planlanmaktadır. 

İşitme engeli özür grupları arasında en sık görülen özürlerden biridir. İşitme engeli 
ile doğan bebek erken teşhis edilip erken müdahale edilmediği takdirde dil ve konuşma 
becerisi kazanamamakta, zihinsel ve sosyal gelişimi geri kalmaktadır. Ayrıca eğitim 
imkanlarından yeterince faydalanamadığı için meslek ve iş sahibi olamamaktadır. 
Genellikle işitme engeli dışında her hangi bir sorunu olmayan işitme engelliler hem 
kendileri mağdur olmakta hem de toplum açısından iş gücü kaybına neden 
olmaktadırlar.Bu nedenle Başkanlığımız işitme engeli ile doğan bebeklerin erken teşhis 
edilip erken müdahale edilmesini sağlamak amacıyla 2000 yılında Ankara Zübeyde Hanım 
Doğumevinde, 2003 yılında Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Doğum Hastanesinde yeni 
doğan işitme taramalarını başlatmıştır. İşitme taramalarının ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amacıyla Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve ilgili üniversitelerimizin 
işbirliği ile Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Kampanyası başlatılmıştır. Yıl sonuna 
kadar planlanan bölgelerde uygulanmasına başlanacak olan bu kampanya ile yılda 120 
bine yakın bebek işitme taramasından geçecek, işitme kaybı saptanan bebeklerin erken 
müdahalesi yapılarak işiten .konuşan bireyler olarak topluma kazandırılması 
sağlanacaktır. 

özürlü bireylerin özür durumlarını fonksiyon kayıplarına, kişisel ve çevresel 
özelliklerine göre değerlendirilmesini sağlayan ve Dünya Sağlık örgütü tarafından 
hazırlanmış olan Uluslar arası sınıflandırma sisteminin Türkiye'de uygulanması 
konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Sağlık örgütünün işbirliği ile sürdürülecek 
olan bu çalışma ile, özürlülere verilecek hizmetlerin düzenlenmesinde, sağlık alanında ve 
sosyal konularda politika oluşturulmasında bilimsel dayanak sağlayacaktır. 

özürlülüğün erken tanısı, önlenmesi ve rehabilitasyonu konularında toplumu 
bilgilendirici panel ve toplantılar düzenlenmiş, film, kitap, broşürler hazırlanmış ve ilgili 
yerlere dağıtımı yapılmıştır. 
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4-Proje Yarışması: 

Ayrıca; Özürlüler İdaresi Başkanlığının 2004 yılında sonuçlandıracağı proje 
yarışması sonucunda soru önergesinde belirtilen eğitim, istihdam ve sağlıkla ilgili çok 
sayıda projenin uygulanması mümkün olacaktır. 

özürlüler konusunda çalışmalar yapan her tür kişi, kurum veya kuruluşlarca 
hazırlanan projelerin uygulanabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olanları için uygulama 
fırsatı yaratmak ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşları proje bazında 
desteklemek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu 
özürlülük ve özürlüler alanındaki çalışmalardır. Yarışmaya katılacak olan projeler özürlülük 
ve özürlüler ile ilgili olmak kaydıyla her alanda olabilecektir. 

Yarışmanın amacı; özürlüler konusunda çalışmalar yapan her tür kişi, kurum veya 
kuruluşlarca hazırlanan projelerin uygulanabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olanları için 
uygulama fırsatı yaratmak ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşları proje 
bazında desteklemek ve uygulanmasını sağlamaktır. 

28 Nisan 2004 tarihinde ilan edilen yarışmaya son başvuru tarihi 30 Temmuz 2004 
olup, sonuçların açıklanması ve ödül töreni Aralık 2004 tarihinde yapılacaktır. 

Yarışma konuları: Proje yarışmasının konusu özürlülük ve özürlüler alanındaki 
çalışmalardır. Yarışmaya katılacak olan projeler özürlülük ve özürlüler ile ilgili olmak 
kaydıyla her alanda olabilecektir. 

özürlülüğün önlenmesi... 
özürlülüğün erken teşhisi... 
özürlülerin tıbbi, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonu... 
Özürlülerin ve ailelerin eğitimi... 
özürlülerin eğitiminde kullanılan araç ve gereçler ve eğitim teknik ve yöntemleri... 
Özürlülerin toplumsal yaşama uyumu... 
Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı... 
Özürlü ve özürlülük alanında toplumsal bilgi, bilinç ve duyarlılığın arttırılması... 
Özürlülerin kullandıkları yardımcı araç ve gereçler, cihazlar ve standardizasyonları... vb... 

5-ÖZ-VERİ Dergisi: 

Çıkarılacak olan dergi ile söz konusu sorunlara ilişkin öneriler irdelenecektir. Dergi 
sayılarında yer alacak yazılar, araştırmalar, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ile sınırlı 
kalmayan deneysel, gözlemsel çalışmalar, gözden geçirme, model önerme ve olgu 
sunumları, yurt içi ve dışında yaygın olarak üzerinde durulan yada ilgi gören konularda en 
son literatürün kapsamlı sunulduğu derlemelerden oluşacaktır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
Güldal AKSİT 

- 2 3 3 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMI 
96 NCI BİRLEŞİM 

2 HAZİRAN 2004 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - 2.6.2004 Çarşamba günkü (bugün) Birleşimde, Sözlü Soruların görüşülmemesi ve çalış

ma süresinin 431 sıra sayılı Kanun Tasansımn görüşmelerinin bitimine kadar, 3.6.2004 Perşembe 
günkü Birleşimde de 448 sıra sayılı Kanun Tasansımn görüşmelerinin bitimine kadar uzatıl
masının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 1.6.2004 tarihli 95 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 10.00 

(9/5, 6) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 

* içişleri Komisyonu 
- 2.6.2004 Çarşamba - Saat: 11.00 
- 3.6.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 14.30 

* Dışişleri Komisyonu 
3.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
3.6.2004 Perşembe - Saat: 10.30 

* (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
- 2.6.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 
- 3.6.2004 Perşembe - Saat: 14.00 

* (9/8) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
2.6.2004 Çarşamba - Saat: 14.00 

* (9/9) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 
3.6.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
3.6.2004 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
96 NCI BİRLEŞİM 2 HAZİRAN 2004 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCfac 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 Milletvekili ile Samsun Milletvekili Cemal Demir ve 
23 Milletvekilinin, Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreç
leri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştmlması Amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/29, 31) (S. Sayısı: 297) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

2. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fat
sa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlanmızın Sorunlannın Araştınlarak Alın
ması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyannca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/8, 48) (S. Sayısı: 335) (Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, Yasama Dokunulmazlığı 
Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/70) (S. Sayısı: 332) 
(Dağıtma tarihi: 28.5.2004) 

3 - SEÇİM 

>ı±k RP 

4 _ OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

îCtk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

:Cttc 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

sCfcle 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. - Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

6. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

7. - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 3.5.2004) 

8. X - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı: 455) 
(Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

9. - Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/783) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

10. - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) 

11. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

12. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

13. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

14. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 

15. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
16. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 

Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

17. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

18. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

20. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

23. - İzmir Milletvekili Canan Antman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 
16.4.2004) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'in Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

25. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma 
ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) 
(Dağıtma tarihi: 10.5.2004) 

29. X - Doğu ve Orta Avrupa'da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün 
Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

30. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) 

31. - Basın Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/781) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 21.5.2004) 

32. X -Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

33. X -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 460) (Dağıtma tarihi: 31.5.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) 

Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/280) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

GEREKÇE 

Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Tüzük hükümlerine 
göre yürütülmektedir. 

5.4.1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzman
lık Tüzüğü yerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştay incelemesinden de geçen Tıpta Uz
manlık Tüzüğünün yürürlüğe konulması 14.5.2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile uygun bulunmakla bu Tüzük 19.6.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

14.5.2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tüzük ile 
mülga Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 17 nci maddesinde, "Yan dal için asistanlık sınavı yapılmaz. 
Şu kadar ki, yan dal asistanlığına başvurmak için uzmanlık ana dalında ve yurt içinde en az 2 yıl 
meslek uygulaması yapmış olmak şarttır. 

Bu niteliği taşıyanlar asistan olmak istedikleri yan dal şefınce uzmanlıktaki başarıları, uzman 
olduktan sonraki meslekî yayınları ve yabancı dil bilgileri göz önünde tutulmak suretiyle yapılacak 
teklif üzerine kadro olanakları içinde atanırlar." hükmü yer almakta olup, bu hüküm yan dal için 
asistanlık sınavı yapılmayacağını belirttiği hâlde, 21.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Per
sonelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 6 ncı maddesine 15.6.1989 tarihli ve 3579 
sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 3. fıkrada, "Uzman tabipler, uzmanlık çalışmalarını bitir
melerini takiben açılacak sınavı kazandıkları takdirde yan dal uzmanlık çalışmalarına derhal baş
layabilirler." hükmü ile yan dal uzmanlık çalışmasının sınavla yapılması öngörülmek ve "yurt için
de en az 2 yıl meslek uygulaması yapmış olmak" şartı yerine yan dal uzmanlık çalışmasına derhal 
başlayabilmek imkânı getirmek suretiyle yan dal uzmanlık eğitimini Tababet Uzmanlık Tüzüğün
den farklı esaslara bağlamıştır. 



— 2 — 

Sağlık Bakanlığınca münhasıran bu Kanun hukukî dayanak olarak hazırlanan ve aynı yıl yürür
lüğe konulan Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliği, 2514 sayılı Kanunun 10.7.2003 tarihli ve 
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle hukukî dayanaktan yoksun kalmış 
olup, bu Yönetmelik esas alınarak sınavların yapılabilmesi hukuken imkânsız hâle gelmiştir. 

Her ne kadar, bu hukukî durumda, Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yer 
alan düzenlemelere göre yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabileceği düşünülebilir ise de; 19.6.2002 
tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Geçici 4 üncü mad
desi uyarınca, Tababet Uzmanlık Tüzüğünün uygulanması, "Bu Tüzüğün öngördüğü yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesine ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun oluşumuna kadar olan süre" ile ve "bu Tüzüğe 
aykırı olmayan hükümleri" ile sınırlandırılmış olduğundan; Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 18 inci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan, "Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenlerin 
ana dallarda olduğu gibi eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinin kadrolarında fiilen asistan
lık yapmaları ve girecekleri seçme ve yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. 

Bunlara uygulanacak seçme ve yeterlik sınavının usul ve esasları ile sınava giriş şartları yönet
melikle düzenlenir." hükmü ile Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 17 nci maddesi hükmü çeliştiğinden, 
yönetmeliğin yürürlüğe konulması ve tıpta uzmanlık kurulunun oluşumu şeklindeki diğer şartların 
aranmasına dahi gerek olmaksızın bu maddenin uygulanması mümkün değildir. 

Diğer taraftan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 18 inci maddesinin, "yan dal asistanlığı için 
yapılacak seçme ve yeterlik sınavının usul ve esasları ile sınava giriş şartlarının" düzenleneceğini 
belirttiği ve aynı Tüzüğün 36 nci maddesine göre, Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında YÖK'ün 
uygun görüşü alınmak kaydıyla belirli süre içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulması gereken 
yönetmelik, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün ana çatısını oluşturan maddeleri hakkında Danıştay 
8. Dairesi ile Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunca yürütmenin durdurulması kararları 
verilmiş olduğundan yürürlüğe konulamamıştır. 

Dolayısıyla, bugün Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 18 inci maddesinin son fıkrası mucibince yan 
dal için uzmanlık sınavı yapılması gerekli ve mümkün ise de, "yan dal asistanlığı için yapılacak seç
me ve yeterlik sınavının usul ve esaslarını belirleyen uygulanabilir nitelikte bir hukuk normu bulun
madığından ve sınavla ilgili usul ve esasların belirlenmesinin Tüzüğün belirtilen hükmü uyarınca 36 
nci maddeye göre yürürlüğe konulacak yönetmelik ile yapılması zorunlu olduğundan bu yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar yan dal uzmanlık sınavının yapılmasında hukukî imkânsızlık vardır. 

Malûmları olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 nci maddesinin öngördüğü 
sağlık hakkı bir Devlet görevi olup, bu görev 181 sayılı KHK, 1593 sayılı, 3359 sayılı Kanunlar ve 
pek çok kanun ve diğer düzenleyici işlemlere dayanılarak Devlet adına Sağlık Bakanlığınca yerine 
getirilmekte; Ülkenin her yöresinde sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımından ve sağlık hiz
metinin yeterli, personel eliyle verilmesinden bu Bakanlık sorumlu ve yetkili bulunmaktadır. 

Hâl böyle iken, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi görecek asis
tan alımı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Danıştayca yürürlüğü durdurulan hükümleri yerine düzen
leme yapılmasını müteakiben hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yukarıda 
açıklanan hukukî durum nedeniyle mümkün değildir. Yeni bir tüzük hazırlanmasının ve yürürlüğe 
konulabilmesinin ve bunu takiben yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasının alacağı süre göz önüne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 449) 
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alındığında, Ülkenin ihtiyaç duyduğu yan dallarda uzman tabip ihtiyacının karşılanmasının bu süre 
zarfında fiilen imkânsız hâle geldiği ve kamu hizmetinin aynı süre zarfında kesintiye uğrayacağı 
takdir edilebilecektir. Oysa, sağlık hizmetinin niteliği gereği kesintiye uğramaya tahammülü ve bu 
hizmetlerdeki aksama ve gecikmeden doğan sonuçların telafisinin olmadığını açıklamaya gerek 
bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, yan dal asistanı alınması ve yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılmasında Ülkemizin 
yan dal uzmanına olan ihtiyacının karşılanması ve böylelikle insanlarımızın en temel insan hak
larından olan sağlık ve sağlıklı yaşamak haklarının hiçbir hukukî sıkıntıya mahal verilmeksizin 
korunup gözetilebilmesi için işbu önergenin takdirlerinize sunulması gerekmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 6.5.2004 

Komisyonu 
Esas No. : 2/280 
Karar No. : 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından 3.5.2004 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. Komis
yonumuz tarafından teklif, 6.5.2004 tarihli 26 ncı birleşiminde, Sağlık, Adalet ve Maliye bakanlık
ları temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tıpta uzmanlık eğitiminin dayanağı, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanuna göre çıkartılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğüdür. Bu Tüzüğün 18 ve 36 ncı maddeleri ile 
"tıpta yan dal asistanhğı"nın seçme ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları ve sınava giriş şart
larının, Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır. 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 36 ncı maddesine göre çıkartılması gerekli olan Tıpta Uzmanlık 
Yönetmeliği, Bakanlıkça düzenlenmiş ancak, Danıştayca yürürlüğü durdurulmuştur. Bu sebeple de 
yan dal asistanlığı ile ilgili konuda bir hüküm kalmadığı için hukuki boşluk doğmuştur. 

Teklif ile bu boşluğun giderilmesi amacıyla, yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mülga 2514 
sayılı Kanuna istinaden çıkartılmış bulunan Yan Dal Asistanlık Sınav Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanması öngörülmektedir. 

Teklif ile gerekçesi, Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 
Tekhfın 1 inci maddesi Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. Yürürlüğe iliş

kin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri madde başlıkları yazılmadan aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 
ŞerifBirinç 

Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Kâtip 
Bayram Ozçelik 

Burdur 
Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 
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Uye 
Mahmut Duyan 

Mardin 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Üye 
Hüseyin Güler 

Mersin 
Üye 

Şükrü Ayalan 
Tokat 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Üye 
Ali Ar s lan 

Muğla 
Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

MUHALEFET ŞERHİ 

1219 sayılı Yasanın geçici 4 üncü maddesine karşıyım. 
Asıl Danıştayın iptal ettiği tüzüğün yeniden düzenlenip yönetmeliğin çıkarılması gerekir. Bu 

nedenle maddeye katılmıyorum. 

Bayram Meral 
Ankara 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
TURHAN ÇÖMEZİN TEKLİFİ 

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ 
TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 11.4.1928 Tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4. - Yan dal asistanlık 
sınavlarında, Sağlık Bakanlığınca yeni bir Tıp
ta Uzmanlık Tüzüğü ve bu Tüzüğe göre bir 
yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe konuluncaya 
kadar, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 
14 üncü maddesi ile mülga 21.8.1981 tarihli ve 
2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 6 ncı 
maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yan 
Dal Asistanlık Sınav Yönetmeliği hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur." 

Yürütme 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürürlük 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ 
TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-11.4.1928 Tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4. - Yan dal asistanlık 
sınavlarında, Sağlık Bakanlığınca yeni bir Tıp
ta Uzmanlık Tüzüğü ve bu Tüzüğe göre bir 
yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe konuluncaya 
kadar, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı 
Kanunun 14 üncü maddesi ile mülga 
21.8.1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık 
Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak 
yürürlüğe konulan Yan Dal Asistanlık Sınav 
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 448) 

Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İş
lerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi 
Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/783) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 2.4.2004 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-711/1512 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.3.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağh Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Yalova termal tesislerinin istismar, intifa ve idaresi, 3653 sayılı Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi 
ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz 
Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile Sağlık Bakanlığına verilmiştir. 

Devletin temel işlevlerine yönelik olmayan ve ticari yönü ağır basan hizmetler ile özel hukuk 
kişilerince sevk ve idaresi mümkün olabilecek faaliyetlerin doğrudan ve münhasıran kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yürütülmesi günümüz modern Devletçilik anlayışına uygun düşmemektedir. 

Ayrıca, Yalova Kaplıcalarının işletme idaresi marifetiyle işletilmesini öngören 3653 sayılı 
Kanunun söz konusu hükmünün, bu teşekkülün teşkilatına, işleyişine ve kadrolarına yönelik olarak, 
yeterli ve ihtiyaçlara cevap veren bir düzenleme ihtiva etmemesi sebebiyle önemli aksaklıklar or
taya çıkmış, uzun yıllar boyunca söz konusu tesisler kiralama suretiyle TURBAN A.Ş. vasıtasıyla 
işletilegelmiştir. Son olarak, bu konuda Türk Sağlık Eğitim Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında 
yapılmış olan 15.2.2001 tarihli protokol bulunmaktadır. 

Bu sebeple; 3653 sayılı Kanunun ihtiyaçlara cevap vermeyen 1 inci maddesinde değişiklik 
yapılması ve elde edilen gelirlerin bütçe sistemi içinde yerinin belirlenmesi, Yalova Kaplıcalarının 
Ata yadigarı ve tarihi bir değer olarak görülmesi sebebiyle de önem ve özelliğine istinaden tümüy-
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le kamusal alanın dışına çıkarılmaması, ancak, getirilen sistem içinde kiralama ve restore et-işlet-
devret usulü ile işletme ve idaresine de imkân verilmesinin uygun olacağı düşünülerek bu Kanun 
Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile; 3653 sayılı Kanunun adının, Yalova İli dahilinde olup Devlete ait kap
lıcalar ile menkul ve gayrimenkullerin işletme idaresi adı altında ayrı bir tüzel kişilik yerine Sağlık 
Bakanlığına devredilmesi, işletme idaresinin teşekkülünün ve işletme şeklinin Sağlık Bakanlığının 
takdirine bırakılması ile Bakanlıkça teşekkül ettirilecek işletme idaresi marifetiyle sevk ve idaresi 
yanında, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama ve restore et-işlet-devret modeli suretiy
le özel hukuk hükümlerine ve ticari usullere göre sevk ve idaresine imkân verilmesi hususunda 
getirilen değişikliklerle uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. - Madde ile, Yalova İli dahilinde olup Devlete ait kaplıcalar ile menkul ve gayrimen
kullerin işletme idaresi adı altında ayrı bir tüzel kişilik yerine Sağlık Bakanlığına devredilmesi, iş
letme idaresinin teşekkülünün ve işletme şeklinin Sağlık Bakanlığının takdirine bırakılması, Yalova 
Kaplıcalarının Bakanlıkça teşekkül ettirilecek işletme idaresi marifetiyle sevk ve idaresi yanında, 
gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama ve restore et-işlet-devret usulü ile özel 
hukuk hükümlerine ve ticari usullere göre sevk ve idaresine imkân verilmesi amaçlanmıştır. 

Yalova Kaplıcalarının, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanması ya da res
tore et-işlet-devret modeli ile devredilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye ve Sağlık bakanlık
larınca müştereken çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenmesi hükmü getirilmiş; ayrıca, Sağlık 
Bakanlığına bağlı işletme idaresine bırakıldığı takdirde, çalışma usul ve esasları ile işletmeye dair 
her türlü mali ve idari muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esaslar Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelik ile tespit edil
mesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, Yalova Kaplıcalarından elde edilen kira ve işletme gelirlerinin bütçe sistemi içindeki 
yeri belirlenmiştir. 

Madde 3. - Madde ile, işletmenin kiralanması veya restore et-işlet-devret usulü ile devredilmesi 
halinde, kaplıcalar tarifesini belirleme usulü öngörülmektedir. 

Madde 4. -Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 448) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/783 22.4.2004 
Karar No. : 42 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlık tarafından 2.4.2004 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 8.4.2004 tarihinde tali komisyon olarak 
Komisyonumuza, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "Yalova Kap
lıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağ
lı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 15.4.2004 tarihli toplantısında, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile gerekçesi incelendiğinde; 

- Devletin temel işlevlerine yönelik olmayan ve ticari yönü ağır basan hizmetler ile özel hukuk 
kişilerince sevk ve idaresi mümkün olabilecek faaliyetlerin, doğrudan ve münhasıran kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yürütülmesinin modern devletçilik anlayışına uygun düşmediği, 

- Yalova Kaplıcalarının işletme idaresi tarafından işletilmesini öngören yasa hükmünün, teşkilat 
ve işletme yönünden ihtiyaca cevap verememesi sebebiyle önemli aksaklıklar meydana geldiği, 

- Söz konusu tesislerin kiralanma suretiyle TURBAN A.Ş. vasıtasıyla işletile geldiği, son 
olarak da, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Türk Sağlık Eğitim Vakfı arasında yapılmış bir 
protokolün bulunduğu, 

İfade edilmekte ve bu nedenlerle; 3653 sayılı Kanunun ihtiyaçlara cevap veremeyen 1 inci 
maddesinin değiştirilerek "Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi" adı altında ayrı bir tüzel kişilik 
yerine Sağlık Bakanlığına devredilmesi, işletme idaresinin teşekkülünün ve işletme şeklinin Bakan
lığın takdirine bırakılması ya da bu yerlerin gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama 
ve restore et-işlet-devret modeli suretiyle özel hukuk hükümleri ve ticari usullere göre sevk ve 
idaresine imkan verilmesi ve bu amaca uygun olarak da 3653 sayılı Kanunun adının "Yalova Kap
lıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci mad
deleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz havalesi gereğ 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

Başkan 

Mahfuz Güler 
Bingöl 
Kâtip 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 

Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 

Üye 

Nurettin Sözen 

Sivas 
(İmzada bulunamadı) 

i esas komisyon olan Plan ve 
ile sunulur. 

Başkanvekili 

Agah Kafkas 
Çorum 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 

Üye 
Sabri Varan 

Gümüşhane 
Üye 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

Üye 

Alim Tunç 
Uşak 

Bütçe Komisyonuna gönde 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 

Üye 
Lokman Ayva 

İstanbul 
Üye 

Ali Arslan 
Muğla 

Üye 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 

Üye 

Halil Kaya 
Van 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

YALOVA KAPLICALARININ İŞLETİLMESİ VE KAPLICALARIN İNKİŞAFI İŞLERİNİN 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİNE BAĞLI HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ 
BİR TEŞEKKÜLE DEVRİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Kanun tasarısının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Kanun tasarısının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Kanun tasarısının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Kanun tasarısının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Kanun tasarısının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/783 7.5.2004 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.4.2004 tarihinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 8.4.2004 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen (1/783) esas numaralı "Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 5.5.2004 tarihinde yap
tığı 44 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ile Sağlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılımlarıyla tali Komisyon raporu da dikkate alınarak incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; günümüzde modern devlet anlayışı çerçevesinde devletin küçültülmesi ve müm
kün olabildiğince piyasadan çekilerek düzenleme ve denetleme işlevlerini yerine getirmesi yönün
de politikalar benimsenmektedir. Bu doğrultuda Devletin yerine getirmek zorunda olduğu temel 
hizmetler dışında kalan ve ticari yönü ağır basan hizmet ve faaliyetlerin özel sektör eliyle yürütül
mesi, benimsenen bu politikaların gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda değiştirilmesi ön
görülen Yalova Kaplıcalarının işletilmesini düzenleyen 3653 sayılı Kanun, işletme görevini yerine 
getiren işletme idaresinin teşkilatına, işleyişine ve kadrolarına yönelik olarak yeterli ve ihtiyaçlarına 
cevap veren bir düzenleme içermemektedir. Bu nedenle ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye ve özel 
sektörün önünü açmaya yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Kanunun adının; Tasarıda yapılması öngörülen değişikliklerle uyum sağlanması amacıyla 

"Yalova Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmesinin, 
- Yalova İli dahilinde olup Devlete ait kaplıcalar ile bunlara ait gayrimenkullerin, İşletme 

İdaresi adı altında ayrı bir kamu tüzel kişisine değil Sağlık Bakanlığına devredilmesinin, 
- İşletme İdaresinin teşekkülünün ve işletme şeklinin Sağlık Bakanlığının takdirine bırakılması 

veya bu kaplıcaların gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanması yoluyla özel hukuk 
hükümlerine ve ticari usullere göre sevk ve idaresine imkân verilmesinin, 

- İşletme İdaresinin çalışma usul ve esasları ile işletmeye dair her türlü mali ve idari işlemlerin 
yürütülme şekli ve muhasebe usullerine ait esasların Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Sağlık 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesinin, 

- Kaplıcalardan elde edilecek gelirlerin personel giderleri hariç sağlık hizmetlerinin yürütül
mesinde kullanılmak üzere bütçeye özel gelir ve Sağlık Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedil
mesinin, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Genel gerekçede yer alan modern devletçilik denen bir anlayışla Tasarının hazırlanmış ol

masının bu konuda net bir anlayışın bulunmadığını gösterdiği, modern devletçilik denen bir kav
ramdan söz edilemeyeceği, 
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- İşletme İdaresinin Muhasebei Umumiye ve Devlet İhale kanunları hükümlerinden ve Sayış
tay Kanunun vizesinden istisna edilmiş olduğu, Tasarıyla İdarenin tüzel kişiliğinin sona erdiği ve 
Sağlık Bakanlığına devredildiği, bu nedenle değişiklik öngörülmeyen istisnaya ilişkin bu hüküm
lerin Bakanlık bütçesi içerisinde yer alan bir idare açısından sorunlar çıkarabileceği, bu işletmenin 
genel bütçe içindeki kuruluşların tabi olduğu hükümlere tabi olması gerektiği, genel bütçe içinde bir 
ticari işletme öngörülmesinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni mali 
yapılanmaya da uygun olmayacağı, 

- Devlet İhale Kanununda ve Kamu İhale Kanununda restore et - işlet - devret şeklinde bir ihale 
usulünün bulunmadığı, özel bir ihale usulü öngörülüyor ise buna ilişkin düzenlemelerin ilgili mev
zuatında yapılması gerektiği, öngörülen düzenlemelerin teknik olarak sakıncaları bulunduğu, 

- Kaplıcaların yönetiminin yerelleştirilmesi gerektiği, elde edilecek gelirlerden Yalova İl Özel 
İdaresi ile Termal Belediyesine pay verilmesi, böylece burada yaşayan halkın bu kaplıcalara daha 
çok sahip çıkacağı, 

- Kaplıcaların kamu tüzel kişilerince de işletilebilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasının 
yerinde olacağı, 

- Yalova halkının ve yöneticilerinin düşüncelerinin alınması suretiyle Tasarı çalışmalarının 
yapılmış ve bu doğrultuda Tasarının hazırlanmış olduğu, 

- Kaplıcaların işletmesinin turizm sektöründeki bir özel kuruluşa devredilmesi konusunda yöre 
halkının olumlu görüşü bulunduğu, 

- Kaplıcaların ihya edilmesi ve turizme kazandırılabilmesi için yaklaşık 20 milyon dolarlık bir 
yatırıma ihtiyaç bulunduğu, 

- Kaplıcaların bir özel sektör kuruluşuna devredilmesi halinde yönetimde Bakanlık nezdinde 
Yalova'dan Vali veya Belediye Başkanı gibi bir temsilcinin de bulunmasının gerekli olduğu, 

- Kuralları konulmak ve amacına uygun kullanımı öngörmek kaydıyla özelleştirmenin 
düşünülmesi gerektiği, 

- Günümüz modern devlet anlayışından söz edilirken Devlete yeni bir işletme kazandırıldığı, 
bu durumun bu anlayışla bağdaşmadığı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 

- Yalova Termal Kaplıcalarının kaderinin 19 Ağustos 1929'da Ulu Önder Atatürk'ün buraya 
gelmesi ile değişmiş olduğu, Atatürk'ün buranın dünyaca ünlü bir sağlık merkezi ve su şehri olması 
için büyük çaba sarfettiği, 

- Atatürk'ün vasiyeti üzerine kaplıcalar için 1939 yılında özel bir kanun çıkarılmış olduğu ve 
bu Kanunla işletme hakkının Sağlık Bakanlığına verildiği, 

- Kaplıcaların her türlü imar, işletme ve kullanım hakkının Sağlık Bakanlığı adına Yalova Kap
lıcaları İşletme İdaresi tarafından yürütülmesine karar verilmiş olduğu, etrafında yerleşim alanları 
oluşturulabilmesi için çevre halkına ücretsiz arazi tahsisi ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol 
yapılmış olduğu, 

- Kaplıcalarda yapılacak yeni inşaat ve tesisat için, 3653 sayılı Kanunda Sağlık Bakanlığının 
bütçesine her sene hususi ödenek konulması hükmüne yer verilmiş olduğu, 
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- Bu güne kadar yapılan işletmecilik anlayışında turizmin geri plana itilmiş olduğu, bu kadar 
önem verilmiş ve bir dönem dünyaca ün kazanmış olan Kaplıcaların turizm ve sağlık açısından hak 
ettiği yerde bulunmadığı, 

- Ata yadigarı olan Kaplıcaların özelleştirilmesinin düşünülmediği, ancak önceki olumsuz işlet
mecilik tecrübelerinin Devlet eliyle işletmecilik yapılmasının verimsiz olduğunu gösterdiği, bu neden
le mülkiyetin Sağlık Bakanlığında kalması kaydıyla özel sektör eliyle işletilmesinin amaçlandığı, 

- Son dönemde alınan tedbirlerle kaplıcaların Sağlık Bakanlığı uhdesinde de kâr ettiği, ancak 
özel sektör eliyle modern bir turizm işletmesi olarak işletilmesinin daha yerinde olacağı, 

- Modern devletçilik kavramının yanlış kullanılmış olduğu, kastedilen kavramın modern dev
let olduğu, 

- Kaplıcaların bulunduğu yerin bir sit alanı olduğu ve buranın tarihi ve doğal dokusunu 
korumak amacıyla ilgili yasaların gerekli hükümlerinin mevcut olduğu, 

- Tasarıyla yeni bir işletme kurulmadığı, mevcut işletmenin devam ettiği, ancak özel sektörce 
de işletilmesinin önünün açıldığı, asıl amacın özel sektör eliyle işletilmesini sağlamak olduğu, an
cak sorunlar çıkması halinde yine Bakanlık eliyle işletilmesini sağlamak amacıyla işletmenin mev
cudiyetinin muhafaza edildiği, 

- Restore et - işlet - devret şeklinde yeni bir ihale usulünün öngörülmediği, asıl amacın özel 
sektör eliyle yapılacak işletmeciliğin restorasyonu da içermesi olduğu, bu konuda çıkarılacak yönet
menliğin Devlet İhale Kanununa uygun olacağı, 

- İşletmenin bütün gelir ve giderlerinin Bakanlık bütçesi içerisinde yer alacağı, ayrı bir bütçesi 
olmayacağı için de yeni mali yapılanmaya ters düşmeyeceği, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri takiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

- 1 inci maddesi; aynen, 
- 2 nci maddesi; üçüncü fıkrası, yürütülmekte olan ekonomik program gereğince özel ödenek 

ve özel gelir uygulamalarının kaldırılması nedeniyle, kaplıcaların kira ve işletme gelirlerinin büt
çeye gelir kaydedilmesini sağlamaya yönelik verilen bir önerge ile yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri; aynen 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyon Bursa Muş 

Kâtip Üye Üye 
Mehmet Sekmen Mahmut Göksu Ruhi Açıkgöz 

İstanbul Adıyaman Aksaray 
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Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Mustafa (İnaldı 

Konya 

Üye 

Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy yazısı ekli) 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Uye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 

(Ayrışık oy ektedir) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Ayrışık oy yazımız eklidir) 
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AYRIŞIK OY 

Tasarıya aşağıdaki konularda katılmıyoruz. 

Tasarı Yalova Kaplıcalarının işletilmesine ve geliştirilmesine ilişkin 26.6.1939 tarih ve 3653 
sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Tasarı 3653 sayılı Kanun ile Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi adı altında tüzel kişiliğe sahip 
bir işletme tarafından işletilmesi öngörülen kaplıcaların tüzel kişiliğini kaldırarak Sağlık Bakan
lığına devredilmesini hükme bağlamaktadır. Bu düzenleme ile genel bütçe içinde bir ticarî işletme 
oluşturulmaktadır. Genel bütçeye dahil kuruluşların ticarî bir işletme şeklinde örgütlenmeleri uygun 
değildir. Eğer kaplıcalarda sunulan hizmetlerin kamu hizmeti olduğu ve bu nedenle bu hizmetlerin 
genel bütçe içine alındığı varsayılıyor ise bu durumda bu işletmelerin ticarî bir işletme olarak tanım
lanmaması gerekir. Mevcut İşletme İdaresinin kötü yönetiliyor ve kaynakların etkin kullanılamıyor 
olması gibi bir gerekçe de bu düzenlemeyi haklı kılmaz. Kötü yönetimi önleyecek başka düzen
lemeleri yapmak mümkündür. Tasarı bir yanlışı düzeltmek isterken başka bir yanlışa düşmektedir. 

Kaplıcaların işletilmesinden elde edilen gelirden ilgili belediyelere pay verilmemesi ve kiraya 
verilebilecek kişiler arasında kamu tüzel kişilerinin (örneğin üniversitelerin) sayılmaması da önem
li bir eksikliktir. 

3653 sayılı Kanun Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin genel bütçe dışında kalıp tüzel kişiliğe 
sahip olmasını ve harcamalarının Muhasebei Umumiye Kanunu ile İhale ve Sayıştay Kanunlarına 
tâbi olmamasını öngörmüştür. Tasarı idarenin tüzel kişiliğini kaldırıp, hizmetleri genel bütçe içine al
dığına göre harcamalara ilişkin söz konusu istisna hükümlerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. 
Genel bütçe içerisinde yürütülecek hizmetlerin genel bütçeli idarelerin tâbi olduğu mevzuata göre 
yürütülmesi gerekir. Ayrıca tasarı "restore et - işlet - devret usulü" adı altında bir ihale usulünden söz 
etmektedir. Mevzuatımızda böyle bir usul bulunmamaktadır. Tasanda bu usulden söz edilmiş ancak 
bu usulün ne olduğuna ilişkin ne tasarıda ne de 3653 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. 

M. Akif Hamzaçebi Gürol Ergin Bülent Baratalı 
Trabzon Muğla İzmir 

Kazım Türkmen Ali Kemal Deveciler 
Ordu Balıkesir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

YALOVA KAPLICALARININ İŞLETİL
MESİ VE KAPLICALARIN İNKİŞAFI 
İŞLERİNİN SIHHAT VE İÇTİMAİ 
MUAVENET VEKALETİNE BAĞLI 
HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ BİR TEŞEK
KÜLE DEVRİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 26.6.1939 tarihli ve 3653 
sayılı Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kap
lıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti 
Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunun 
adı "Yalova Kaplıcalarının İdaresi ve İşletil
mesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 3653 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Yalova İli dahilinde olup Bakanlar 
Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen 
sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuk su kay
nakları ile kaplıcaların ve bunlara ait binaların, 
kaplıcalar tesisatının ve arazinin değerlendiril
mesi, intifa ve idaresi Sağlık Bakanlığına dev
redilmiştir. Yalova Kaplıcaları, Bakanlıkça 
teşekkül ettirilecek işletme idaresi marifetiyle 
veya usul ve esasları Maliye ve Sağlık bakan
lıklarınca müştereken çıkarılacak olan yönet
melikle belirlenmek kaydıyla gerçek kişilere 
veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmak ya 
da restore et-işlet-devret usulü ile devredilmek 
suretiyle işletilebilir. 

İşletme idaresinin çalışma usul ve esasları 
ile işletmeye dair her türlü mali ve idari 
muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe 
usullerine ait esaslar Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelik ile tespit olunur. 

Yalova Kaplıcalarının kira veya işletme 
gelirleri, Sağlık Bakanlığınca bir kamu ban
kasında açılacak hesapta toplanır. Her ayın 
sonunda Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğünün cari hesabına aktarılan bu 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

YALOVA KAPLICALARININ İŞLETİL
MESİ VE KAPLICALARIN İNKİŞAFI 
İŞLERİNİN SIHHAT VE İÇTİMAİ 
MUAVENET VEKALETİNE BAĞLI 
HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ BİR TEŞEK
KÜLE DEVRİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- 3653 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Yalova İli dahilinde olup Bakanlar 
Kurulunca onaylanmış haritasında gösterilen 
sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuk su 
kaynakları ile kaplıcaların ve bunlara ait 
binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin 
değerlendirilmesi, intifa ve idaresi Sağlık 
Bakanlığına devredilmiştir. Yalova Kap
lıcaları, Bakanlıkça teşekkül ettirilecek İşletme 
İdaresi marifetiyle veya usul ve esasları 
Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken 
çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenmek 
kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel 
kişilerine kiralanmak ya da restore et-işlet-
devret usulü ile devredilmek suretiyle iş
letilebilir. 

İşletme İdaresinin çalışma usul ve esasları 
ile işletmeye dair her türlü mali ve idari 
muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe 
usullerine ait esaslar Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelik ile tespit olunur. 

Yalova Kaplıcalarının kira veya işletme 
gelirleri, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık 
Müdürlüğünün hesabına aktarılır ve bütçeye 
gelir kaydedilir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

paralar, personel giderleri hariç münhasıran 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanıl
mak üzere, Maliye Bakanlığınca bir yandan 
bütçeye özel gelir, diğer taraftan Sağlık Bakan
lığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere özel ödenek kaydolunur. Bu tutarlar
dan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi 
yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 3. - 3653 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"İşletmenin kiralanması veya restore et-iş-
let-devret usulü ile devredilmesi halinde ise, 
kaplıcalar tarifesi, kiracının veya devralanın 
teklifi üzerine Sağlık Bakanlığınca aynen veya 
değiştirilerek onaylanmak suretiyle belirlenir. 

Kaplıcalar tarifesi; işletmenin alt yapısının 
yenilenmesi, Yalova Kaplıcaları ile bunlara ait 
bina, müştemilat ve diğer tesisatın restore edil
mesi ve geliştirilmesi için harcamada bulunul
masına imkan verecek şekilde, maliyet ve işlet
mecilik esaslarına göre belirlenir." 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı V. 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
G. Akşiî 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
K. Unakıtan 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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Tababet ve Şuabatı San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunTasarısı ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma 

ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/655) 

T.C. 
Başbakanlık 29.7.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-697/3496 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.6.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Tababet ve Şuabatı San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Diş hekimliği ve diş protez teknisyenliği, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanunda düzenlenmiştir. Bu Kanun ile, diş protez teknisyeni un
vanını taşımak ve mesleğini icra edebilmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde veya denetiminde 
açılan okullardan mezun olmak veya sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü mezun
larını öğrenci olarak kabul eden üniversitelerin, en az iki yıllık diş protez teknisyenliği ile ilgili mes
lek yüksek okullarında eğitim görmek ve mezuniyet diploması almak gerekmektedir. 

Ancak, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarınm Tarzı İcrasına Dair Kanunun getirdiği sis
tem dışında, Millî Eğitim Bakanlığınca diş protezciliği, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu hüküm
lerine dayanılarak çıraklık ve meslekî eğitim kapsamına alınmış ve adı geçen Bakanlıkça, bugüne 
kadar sayılan on binlere varan kişiye diş protez ustalık veya kalfalık belgesi verilmiştir. Dolayısıy
la, bu meslekî sahada, Millî Eğitim Bakanlığının bu yöndeki uygulamaları ile iki başlılık ortaya çık
mıştır. 

Yaşanan bu iki başlılığın ortadan kaldırılması, 1219 sayılı Kanunda yer alan diş protez teknis
yeni yetiştirme tarzının uygulanabilmesi ve ayrıca, söz konusu mesleğin "sağlık personeli" sınıfına 
girmesi, diş protez teknisyeni yetiştirme ve mesleğini icra etmesi için gerekli şartların uygulanabil
mesi ve anılan mesleğin insan sağlığını ilgilendiren bir meslek olması sebepleriyle, bu sahanın Sağ
lık Bakanlığının kontrolünde olması gerekli görülmektedir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığından belge alarak diş protezciliği mesleğini icra edenlerin, 1219 
sayılı Kanun kapsamında olmadıkları ve Kanunen "tababet şubesi" olarak belirlenmiş olan diş 
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protez teknisyenliği mesleğinin, 1219 sayılı Kanunda sayılanlar haricinde icra edilemeyeceği 
hukuken açık olmasına rağmen, Millî Eğitim Bakanlığından belge alanların mağduriyetleri ortaya 
çıkmış olup; Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen sosyal ve hukuk Devleti ilkeleri uyarınca, 
Millî Eğitim Bakanlığından belge alanların mağduriyetlerinin de bu Kanun ile giderilmesi ihtiyacı 
hâsıl olmuştur. 

Yukarıda belirtilen gerekçelere dayanılarak bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Diş protez teknisyenliği unvanını alabilmenin şartlan ve meslek icrasının kapsamı, 
11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunda düzen
lenmiş olup; bu Kanunun ek 5 inci maddesinde "diş protez teknisyenliği unvanını taşımak ve mes
leğinin icra edebilmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde veya denetiminde açılan okullardan mezun 
olmak veya sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü mezunlarını öğrenci olarak kabul 
eden üniversitelerin, en az iki yıllık diş protez teknisyenliği ile ilgili meslek yüksek okullarında 
eğitim görmek ve mezuniyet diploması almak" hükmü yer almaktadır. 

Ancak, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun getirdiği sis
tem dışında, Millî Eğitim Bakanlığınca diş protezciliği, 3308 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak 
çıraklık ve meslekî eğitim kapsamına alınmış ve Millî Eğitim Bakanlığınca bugüne kadar sayıları 
on binlere varan kişiye diş protez ustalık veya kalfalık belgesi verilmiştir. Dolayısıyla, 1219 sayılı 
Kanun ile doğrudan "tababet şubesi" olarak belirlenmiş olan ve Sağlık Bakanlığınca diplomaları 
veya belgeleri tanınması gereken diş protezciliği dalında, Millî Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık 
veya kalfalık belgelerine sahip olanların da meslek icrası söz konusu olmuştur. 

Halbuki, doğrudan sağlık mesleği kapsamında bulunması, özel kanun olan 1219 sayılı Kanun
da yer verilen yetiştirme tarzının uygulanabilmesi ve ayrıca, söz konusu mesleğin "sağlık personeli" 
sınıfına girmesi, diş protez teknisyeni yetiştirme ve mesleğini icra etmesi için gerekli kanuni şart
ların uygulanabilmesi sebepleriyle, diş protezciliği meslek dalında yukarıda belirtilen iki başlılığa 
son verilmesi ve bu meslekte yetişmenin ve meslek icrasının, Sağlık Bakanlığının kontrolünde ol
ması gerekmektedir. 

Bu çerçevede madde ile, Millî Savunma Bakanlığına bağlı okullar ile örgün eğitim kapsamın
daki meslek okullan hariç tutulmak suretiyle, hiçbir kişi veya kurum veyahut kuruluş tarafından her 
ne ad altında olursa olsun 1219 sayılı Kanunda usul ve esaslan belirlenmiş olan diş protez teknis
yenliği dalında eğitim ve belge verilemeyeceği; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık sınıfı ast
subay eğitimi aldıktan sonra askeri eğitim hastanelerinde diş protez teknisyenliği eğitimi gören sağ
lık astsubaylannın kurs belgelerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanacağı ve bu astsubayların, 
özel kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla, 1219 sayılı Kanunda diş protez teknisyenlerine tanınan 
hak ve yetkilere sahip olacakları düzenlenmiştir. 

Madde 2. - Madde ile, 1219 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmek suretiyle, 1219 sayılı 
Kanunda öngörülen usul haricinde; 
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a) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa dayanılarak diş protezciliği meslek dalında Millî 
Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yaygın eğitim kapsamında verilen ustalık belgelerinin, 

b) 3308 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca, 10.7.2001 tarihinden önce ustalık bel
gesi olmaksızın işyeri açanlara, bu tarihten itibaren beş yıllık süre içinde, telafi eğitimine katılmaları 
ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek us
talık belgelerinin, 

en geç bir yıllık bir süre içerisinde müracaat edilmesi şartıyla, başkaca bir işleme gerek kal
maksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca doğrudan diş protez teknisyenliği meslek bel
gesi verileceği; bir yıllık süre içerisinde Sağlık Bakanlığına müracaat etmeyenlerin diş protezciliği 
mesleğini artık icra edemeyecekleri öngörülmüştür. 

Ayrıca, bu meslek dalında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen kalfalık belgesi sahibi olanların 
en geç bir yıllık süre içerisinde ve çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenlerin 
ise, çıraklık eğitimini tamamlamalarını müteakiben en geç altı ay içerisinde gerekli bilgi ve bel
gelerle birlikte müracaat etmeleri şartıyla, Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama 
eğitimleri sonunda sınavlara girmeleri ve bu sınavlarda başarılı olmaları halinde diş protez teknis
yenliği meslek belgesi almaya hak kazanacaklan ve kalfalık belgesine sahip olanlar ile çıraklık 
eğitimini tamamlayanlara ve çıraklık eğitimine devam edenlere, Sağlık Bakanlığınca diş protez tek
nisyenliği meslek belgesi verilebilmesi amacıyla düzenlenecek teori ve uygulama eğitimlerinin 
sürelerinin ve yerlerinin, eğitimlerin sonunda yapılacak ehliyet sınavlarının yerlerinin, sınav komis
yonunun teşkilinin, eğitimlere ve sınavlara müracaat edilmesi konularının ve bunların giderlerinin 
nasıl karşılanacağı ile ilgili sair esasların, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisin
de Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği 
düzenlenmiştir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
Esas No. : 1/655 11.12.2003 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuz gündeminde bulunan "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair 

Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/655)"; 10.12.2003 tarihli toplantımızda 
görüşülmüştür. 

Toplantımıza Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri katılmışlardır. 
Tasarı ile, "diş protez teknisyenliği" belgesinin uygulamada Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından verilmesinden doğan iki başlılığı kaldırmak, 1219 sayılı Kanunda yer alan diş protez tek
nisyeni yetiştirme tarzının uygulanabilmesini sağlamak üzere düzenlemeler getirilmekte; ayrıca bu 
mesleğin "sağlık personeli" sınıfına girmesi amacıyla hükümler öngörülmektedir. 

Komisyonumuz, tali Komisyon olması nedeniyle Tasarının maddelerine geçmemiş, tümü 
üzerinde görüşme yapmıştır. Komisyonumuz, Tasarıyı gerekçesi doğrultusunda benimsemiş ve uy
gun görüşünün esas komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna bildiril
mesini oybirliği ile kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Üye 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Üye 
Burhan Kılıç 

Antalya 
Üye 

Mustafa Özyurt 
Bursa 
Üye 

Muharrem Karslı 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Özcan 

Mersin 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Üye 
Ali Aydınoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Üye 
Berhan Şimşek 

İstanbul 
Üye 

Ilyas Çakır 
Rize 

Kâtip 
Recep Garip 

Adana 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Üye 
Faruk Anbarcıoğlu 

Bursa 
Üye 

Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Osman Kılıç 
Sivas 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 6.5.2004 

Esas No. : 1/655 
Karar No. : 45 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 29.7.2003 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 31.7.2003 tarihinde tali komisyon olarak Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", 
Komisyonumuzun 19.2.2004 tarihinde yaptığı 22 nci birleşiminde gündeme alınmıştır. Sağlık, 
Maliye ve Adalet bakanlıklarının Hükümeti temsilen katıldıkları toplantıda konunun daha ayrıntılı 
bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak, Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Cumhuriyet 
Halk Partisinden Mersin Milletvekili Hüseyin Güler, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın seçildiği alt 
komisyon, başkanlığa Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak'ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. 
Alt komisyon Sağlık Bakanlığı ile Ankara Diş Hekimleri Odası temsilcilerinin de katılımları ile 
20.4.2004, 4.5.2004 tarihlerinde yaptığı toplantılarda çalışmalarını tamamlamıştır. 

Alt komisyonumuz yaptığı bu çalışmayla, ilgililerin görüş ve değerlendirmeleri sonucunda 
yeni bir metin hazırlamıştır. 

Alt komisyon tarafından hazırlanan bu metin ile; 
Çerçeve 1 inci madde olmak üzere 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanunun 41 inci maddesinde değişiklik yapılarak diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine 
ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan diş hekimlerine hapis ve para cezası verilmesine 
ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 2 nci madde olmak üzere, 1219 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde değişiklik 
yapılarak diş protez teknisyenlerinin; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı un
vanlardan başkalarını kullanamayacakları belirtilerek buna aykırı hareket eden diş protez teknis
yenleri hakkında hapis ve ağır para cezası verilmesine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 3 üncü madde olmak üzere 1219 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinde değişiklik 
yapılarak diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini icra eden
ler hakkında hapis ve ağır para cezası verilmesine ilişkin hükmün metne eklenmesi suretiyle, 

Düzenleme yapılmıştır. 
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Alt Komisyonda tasarının; 
Çerçeve 1 inci maddesi, çerçeve 4 üncü madde olmak üzere, 
Çerçeve 2 nci maddesi, çerçeve 5 inci madde olmak üzere, 
Yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olmak üzere, 
Yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi 7 nci madde olmak üzere, 
Aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz bu defa; 
6.5.2004 tarihinde yaptığı 26 ncı birleşiminde Sağlık, Adalet ve Maliye bakanlıkları temsil

cilerinin katılımlarıyla söz konusu tasarıyı yeniden gündemine almıştır. Komisyonumuz yapmış ol
duğu bu birleşiminde alt komisyon tarafından hazırlanan yeni metnin esas alınarak görüşülmesine 
karar vermiştir. 

Komisyonumuz bu anlamda olmak üzere, alt komisyon metninin çerçeve 1,2, 3, 4, 5 inci mad
deleri ile yürürlüğe ilişkin 6 ve yürütmeye ilişkin 7 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Mahfuz Güler 
Bingöl 
Kâtip 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
Üye 

Sabrı Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 
Üye 

Ali Ar si an 
Muğla 

Üye 
Feramus Şahin 

Tokat 

Başkanvekili 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmusoğlu 
Ankara 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Mahmut Duyan 

Mardin 
Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 
Üye 

Cevdet Er döl 
Trabzon 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 

Sözcü 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Üye 
İrfan Rıza Yazıcıoğhı 

Diyarbakır 
Üye 

Nevzat Doğan 
Kocaeli 

Üye 
Hüseyin Güler 

Mersin 
Üye 

Şükrü Ayalan 
Tokat 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ 
TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ 
TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 11.4.1928 tarihli ve 1219 

sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanunun 41 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 41. - Kişisel çıkar amacı olmasa 
bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine 
ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale 
yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili 
işyeri açanların meslek icraları durdurulur. Bu 
kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar 
hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca 
işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş hekim
liği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve 
gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir." 

MADDE 2.-1219 sayılı Kanunun Ek 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. - Diş protez teknisyenleri; 
sahip oldukları diploma veya belgelerin hak 
kazandırdığı unvanlardan başkalarını kul
lanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya mes
leki ilişkiye giremezler, laboratuvarlarında 
münhasıran diş hekimliği mesleğini icra et
mekte kullanılan araç ve gereçleri bulun-
duramazlar, Ek 4 üncü maddenin belirlediği 
sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamaz
lar, tavsiyede bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket 
eden diş protez teknisyenleri hakkında üç yıl
dan beş yıla kadar hapis ve bir milyar liradan 
üç milyar liraya kadar ağır para cezasına hük
molunur. Ayrıca işyerlerinde bulunan ve mün
hasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte 
kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa ol
sun müsadere edilir. İşyeri ruhsatları suçun ilk 
kez işlenmesi halinde bir yıl süreyle geri alınır, 
tekerrürü halinde bir daha geri verilmemek 
üzere iptal edilir. " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 1. - 11.4.1928 tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı S an'atlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir. 

"EK MADDE 11.- Millî Savunma Bakan
lığı ile diğer kanunlar kapsamında örgün eğitim 
veren meslek okulları haricinde, hiçbir kişi 
veya kurum veyahut kuruluş tarafından her ne 
ad altında olursa olsun bu Kanunda usul ve 
esasları belirlenmiş olan diş protez teknisyen
liği dalında eğitim ve belge verilemez. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde sağlık 
sınıfı astsubay eğitimi aldıktan sonra askerî 
eğitim hastanelerinde diş protez teknisyenliği 
eğitimi gören sağlık astsubaylarının kurs bel
geleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır ve 
bunlar, özel kanun hükümleri saklı olmak kay
dıyla bu Kanunda diş protez teknisyenlerine 
tanınan hak ve yetkilere sahip olurlar." 

MADDE 2.-1219 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4. - 3308 sayılı Mes
lekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği 
meslek dalında; 

a) Millî Eğitim Bakanlığınca verilmiş us
talık belgeleri, başkaca bir işleme gerek kal
maksızın iptal edilmiş sayılarak Sağhk Bakan-

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3.-1219 sayılı Kanunun Ek 8 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 8. - Diploması veya meslek 
belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği 
mesleğini icra edenler hakkında bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
Ayrıca işyerlerinde bulunan ve münhasıran diş 
protez teknisyenliği mesleğini icra etmekte 
kullanılan araç ve gereçler kime ait olursa ol
sun müsadere edilir. Suçun tekerrürü halinde 
verilen ceza ertelenemez, para cezasına veya 
tedbire çevrilemez." 

MADDE 4. - Tasarının 1 inci maddesi 
4 üncü madde olmak üzere aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. - Tasarının 2 nci maddesi 
5 inci madde olmak üzere aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 447) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lığınca bu belgelerin yerine diş protez teknis
yenliği meslek belgesi verilir. 

b) Ustalık belgesi almak için doğrudan us
talık sınavına girme hakkını elde edenler ile 
ustalık eğitimi kurslarına devam etmekte olan
lardan, girecekleri ustalık sınavı sonunda 
başarılı olarak ustalık belgesi alanların bel
geleri, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu 
belgelerin yerine diş protez teknisyenliği mes
lek belgesi verilir. 

c) 3308 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesi uyarınca, Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilecek ustalık belgeleri, başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağ
lık Bakanlığınca bu belgelerin yerine diş 
protez teknisyenliği meslek belgesi verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendin
de belirtilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belir
tilenlerin ise ustalık belgelerinin tanzimi 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, diş protez 
teknisyenliği meslek belgesi almak amacıyla 
Sağlık Bakanlığına müracaat etmemeleri 
halinde, diş protez teknisyeni unvanını kul
lanamaz ve bu mesleği icra edemezler. 

GEÇİCİ MADDE 5. - 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek 
dalında; 

a) Kalfalık belgesi sahibi olanların bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir yıl içerisinde müracaat etmeleri ve 
geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik 
hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca 
düzenlenecek teori ve uygulama eğitimini 
başarıyla tamamlamaları kaydıyla açılacak eh
liyet sınavında başarılı olmaları halinde, ken
dilerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi 
verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 



— 10 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu 
eğitime devam edenler ise, çıraklık eğitimini 
tamamlamalarını müteakiben en geç altı ay 
içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 
müracaat etmeleri ve geçici 6 ncı maddede ön
görülen yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık 
Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama 
eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla 
açılacak ehliyet sınavında başarılı olmaları 
halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği 
meslek belgesi verilir. 

Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitim
ler sonunda, iki yıl içerisinde girecekleri en çok 
üç sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için 
müracaat etmeyenler, iki yıllık sürenin bitimin
den sonra mesleklerini icra edemezler ve diş 
protezciliği ile ilgili herhangi bir unvanı kul
lanamazlar. 

Yukarıda belirtilen eğitimlere ve sınavlara 
katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği gider
leri kendileri karşılarlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Geçici 5 inci mad
dede belirtilen kalfalık belgesine sahip olanlar 
ile çıraklık eğitimini tamamlayanlara ve çıraklık 
eğitimine devam edenlere, Sağlık Bakanlığınca 
diş protez teknisyenliği meslek belgesi 
verilebilmesi amacıyla düzenlenecek teori ve 
uygulama eğitimlerinin süreleri ve yerleri, 
eğitimlerin sonunda yapılacak ehliyet sınav
larının yerleri, sınav komisyonunun teşkili, 
eğitimlere ve sınavlara müracaat edilmesi 
konuları ve bunların giderlerinin nasıl kar
şılanacağı ile ilgili sair esaslar, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisin
de Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığın
ca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 447) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı V. 

M. H. Güler 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

K. Unakıtan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 3 üncü maddesi 
6 ncı madde olmak üzere aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 4 üncü maddesi 
7 nci madde olmak üzere aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 

M. V. Gönül 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Z. Ergezen 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

S. Güçlü 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 

M. Aydın 
Adalet Bakanı 

C. Çiçek 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

H. Çelik 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 431) 

Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/629) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 24.6.2003 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-572/2837 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.5.2003 tarihinde kararlaştırılan "Danıştay 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Anayasamızın 141 inci maddesinde, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlan

dırılmasının yargının görevi olduğu belirtilmiştir. Davaların geç sonuçlanması kişilerin kar
şılanamaz zararları yanında özellikle idari yargı alanında kamu hizmetlerinin durmasına, gecik
mesine ve zaman zaman idarenin malî yükünün artmasına neden olmakta, dolayısıyla yargılama 
fonksiyonundan beklenen amaç gerçekleşememektedir. 

İdari yargı alanında davalar; kamu hizmetlerinin niteliğine, çeşitliliği ve dağılımına, nüfus ar
tışına, kentleşme durumuna, yurttaşların hak arama bilincinin gelişmesine bağlı olarak her yıl daha 
da artmaktadır. 

2575 sayılı Danıştay Kanununda, yürürlüğe girdiği 20.1.1982 tarihinden bu yana aksayan yön
lerinin düzeltilmesi ve artan iş yükünün giderilmesi amacıyla birçok değişiklik yapılmasına karşın, 
bu değişiklikler, bugün ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiş ve Danıştaydaki dosya birikimi 
giderek artmıştır. 

Tasarıyla, Danıştay Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle Damştayın bu ağır iş 
yükünden kurtanlarak, daha hızlı ve sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amaçlanmakta ve bu durum 
öncelikle yeni bir dairenin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Diğer yandan, ikinci Dairenin görev konusunu oluşturan Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanunu Muvakkat, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanunla bölge idare mahkemeleri ile Danıştay İkinci 
Dairesi arasında yapılan görev dağılımına bağlı olarak ikinci Daireye ve yine Anayasa ve yasalar-



— 2 — 

da yapılan değişikliklerle kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz alanının daraltılmış olması sonucu da 
Birinci Daireye gelen iş sayısında önemli ölçüde azalma olmuştur. Bu nedenle, İkinci Dairenin iş
leri Birinci Dairenin görev alanına aktarılarak, İkinci Daire idari dava dairesine dönüştürülmekte, 
görev alanı da, dosya birikiminin fazla olduğu "kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmaz
lıklara ilişkin davalan çözümlemek" olarak belirlenmektedir. 

Bunlara ek olarak; idare ve vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararları ile Danıştay dava 
dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlan temyizen inceleyen İdari ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurullannın yapısı yeniden düzenlenerek, sabit ve az sayıda üyeden oluşan kurul
lar meydana getirilmekte; böylece Danıştay, hem bugünkü ağır iş yükünün giderilmesinde uygun 
yapıya kavuşturulmakta hem de bu yüksek mahkemeye içtihat mahkemesi olma niteliğini daha iyi 
yerine getirebilme olanağı sağlanmaktadır. 

Yine son yıllarda ülke ekonomisindeki yapısal değişikliklerle pek çok bağımsız idari otorite 
kurulması yoluna gidilmiş ve bunların bir kısmının kuruluş kanunlarında, çıkacak uyuşmazlıklann 
ilk derecede Danıştayda çözümlenmesi öngörülmüştür. Diğerlerinin işlemlerine karşı açılan ve 
idare mahkemelerinde ilk derecede görülen davalarla ilgili kararlara karşı yapılan temyiz baş
vurulan ise esasen Danıştayda incelenmektedir. Bu kuruluşlarla ilgili kanunların uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davalann niteliği, niceliği ve ülke ekonomisi bakımından 
önemi göz önüne alındığında kısa sürede sonuçlandınlması gereği, münhasıran bu davaları çözüm
lemekle görevli bir ihtisas dairesinin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu tür uyuşmazlık
ların, olası içtihat aykınlıklannı da önlemek bakımından, bu zamana kadar olduğu gibi bundan böy
le de Onuncu Dairede karara bağlanması yoluna gidilmiştir. Bu Dairenin görev alanında bulunan 
diğer konulann ise bu Tasanyla yeni kurulan dairede sonuçlandırılması öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Tasarıyla Danıştayın idari dairelerinden biri olan ikinci Daire, dava dairesine dönüş

türüldüğü ve ayrıca yeni bir idari dava dairesi kurulduğu için, madde ile, 13 üncü maddenin (1) 
numaralı fıkrası buna göre yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 2. - Danıştayda mevcut olan iki idari daire sayısı bire indirildiğinden, Danıştay 
Kanununun İdari İşler Kurulunu düzenleyen 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası bu değişiklik 
uyarınca yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 3. - Yürürlükteki 17 nci madde hükümlerine göre İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 
idari dava dairelerinin başkan ve üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise, vergi dava 
dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşmaktadır. 17 nci madde asgari toplanma ve görüşme yeter 
sayısı hariç, genel kurul görüşmelerinde belirli bir toplanma ve karar sayısını öngörmemekte 
kurul başkan veya üyelerinin yasal mazeretleri gibi nedenlere bağlı olarak her toplantıda katılım 
sayısı değişebilmektedir. Genel kurul üye sayısındaki fazlalığın, temyiz incelemesini zorlaştır
masının yanı sıra kurula katılım sayısındaki değişkenlik içtihat aykırılıklarını da beraberinde 
getirmektedir. 

Kaldı ki Tasarıyla Danıştay idari dairelerinden birinin dava dairesine dönüştürülmesi ve yeni 
bir dava dairesinin kurulması öngörülmekte ve buna bağlı olarak İdari Dava Daireleri Genel 
Kuruluna katılacak üye sayısındaki artış sakıncalı durumun daha da büyümesine neden olmaktadır. 

Ayrıca, Danıştay dava daireleri başkan ve üyelerinin haftalık çalışma saatlerinin yaklaşık beş
te biri dava daireleri genel kurullarının toplantılarında geçmekte ve bu durum kendi dairelerinin iş
lerine ayıracakları sürenin kısalmasına sebep olmaktadır. 

Tasarıyla Danıştaydaki temyiz incelemesinin daha sağlıklı bir hale getirilmesi, kararlarda ar
zulanan süreklilik ve içtihat birliğinin sağlanması, geniş kurulların çalışma güçlüklerinin gideril
mesi ve kurullara katılmayacak üyelere daire işleriyle ilgili çalışma zamanının bırakılması amacıy
la İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel kurullarının oluşumu ile toplanma ve görüşme sayısı yeniden 
düzenlenmekte, sabit ve az sayıda üyeden oluşan kurullar meydana getirilmektedir. 17 nci mad
denin bugünkü şekliyle bırakılması durumunda İdari Dava Daireleri Genel Kurulu üye sayısı ısrar 
kararlarının incelenmesinde (5 6)'ya, temyiz ve itiraz incelemelerinde (49)'a kadar yükselebilmekte, 
bu sayı ile toplanan kurulda sağlıklı bir inceleme yapma olanağı bulunmamaktadır. 

Sabit ve az sayıda üyeden oluşan kurul modeli Danıştay İdari İşler Kurulunda uygulanmakta 
ve bu Kurulda, İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel kurullarının oluşum ve işleyişinde karşılaşılan 
sakıncalar yaşanmamaktadır. Bu bağlamda, Tasarıyla getirilmek istenen model, bu kurulların daha 
verimli ve istikrarlı çalışma olanağına kavuşturulmasını sağlamakta ve yeni oluşuma bağlı olarak 
kurulların isimleri de değiştirilmektedir. 

Madde 4. - Tasarıyla Danıştayın idari dairelerinden biri olan ikinci Daire dava dairesine dönüş
türüldüğü ve ayrıca, yeni bir idari dava dairesi kurulduğu için, madde ile, Danıştay Kanununun 
26 ncı maddesi buna göre yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 5. - Danıştay İkinci Dairesi idari dava dairesine dönüştürülmekte ve görev alanı, dosya 
birikiminin diğerlerine göre daha fazla olduğu uyuşmazlıklar dikkate alınarak "kamu görevlilerine ait 
mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümlemek" olarak yeniden belirlenmektedir. 

Madde 6. - Danıştay Onuncu Dairesinin görevleri yeniden belirlenmektedir. 
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Madde 7. - Danıştay Kanununun 26 ncı maddesinde 4575 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik 
ile Danıştay Başkanlar Kuruluna, iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda vergi dava 
dairelerinden birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden birini vergi dava dairesi olarak 
görevlendirebilme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda vergi dava dairesi olan ve 2575 sayılı Kanunun 
34/A maddesi gereği katma değer vergisine ilişkin davaları çözümlemekle görevli bulunan Danış
tay Onbirinci Dairesi, Başkanlar Kurulu kararı ile idari dava dairesine dönüştürülmüş ve diğer idari 
dava dairelerinin görevine giren işlerden bir kısmı 37 nci madde uyarınca bu Daireye verilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik ile Başkanlar Kurulunca verilmiş olan söz konusu karara koşut olarak On
birinci Dairenin görevleri madde metnine işlenmektedir. 

Madde 8. - Danıştay Kanununun, Onikinci Dairenin görevini belirleyen 34/B maddesi, kamu 
görevlileriyle ilgili uyuşmazlıklara bakan diğer dairelerin görevlerini düzenleyen maddelerine 
paralellik sağlanması açısından, redaksiyona tâbi tutularak yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 9. - Madde ile, Danıştay da yeni bir idari dava dairesi olarak kurulan Onüçüncü Daireye, 
diğer idari dava dairelerinin görev alanı dışında bırakılan işler verilmektedir. 

Madde 10. - Tasarıyla Danıştay İkinci Dairesi idari dava dairesine dönüştürüldüğünden, madde ile, 
idari işlerde görevi düzenleyen 41 inci madde, bu değişikliğe koşut olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 11. - Danıştay İkinci Dairesinin görevi, Danıştay Birinci Dairesinin görevleri kap
samına alındığından, Birinci Dairenin görevlerini düzenleyen Danıştay Kanununun 42 nci maddesi 
bu değişikliğe göre yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 12. - Danıştayda idari daire sayısı bire indirildiği için Danıştay Kanununun 24 üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde buna paralel olarak gerekli düzeltme yapılmakta 
ayrıca, Danıştay İkinci Dairesinin görevi, Tasarıyla Danıştay Birinci Dairesine verildiğinden, mad
de ile, İkinci Dairenin görevini belirleyen 43 üncü madde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 13. - Tasarıyla Danıştayda yeni bir daire kurulduğundan, madde ile, ortaya çıkan per
sonel ihtiyacının karşılanması amacıyla kadro ihdası yoluna gidilmektedir. 

Madde 14. - Daha önce dava daireleri başkan ve üyelerinin tamamının katılımıyla oluşan İdari 
ve Vergi Dava Daireleri Genel kurullarının, Tasarıyla daire başkanı ve dairesince belirlenen asıl ve 
yedek üyelerin katılımıyla oluşturulması öngörüldüğünden, madde ile, bu değişikliğe bağlı olarak 
kurulların isimleri de İdari ve Vergi Dava Daireleri kurulları olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 15. - Madde ile 2575 sayılı Kanuna üç geçici madde eklenmektedir. 

Geçici 20 nci madde ile, dairelerin görevlerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak dosya devir
leri öngörülmektedir. 

Geçici 21 inci madde ile, Danıştay tetkik hâkimi veya savcılığına atama yapılabilmesi için 
2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında öngörülen beş hizmet yılını tamam
lamış olma koşuluna sahip olmayan idari yargı hâkimlerinin de Danıştayın ihtiyaç duyduğu tetkik 
hâkimi kadrolarına atanabilmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Geçici 22 nci madde ile, Tasarıyla, İdari ve Vergi Dava Daireleri kurullarına katılacak üyelerin 
takvim yılı başlarında belirlenmesi öngörüldüğünden, kurulların ilk oluşumu düzenlenmektedir. 

Madde 16. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 17. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/629 30.4.2004 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 27.6.2003 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas 
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen ve Komisyonumuzun 11.12.2003 tarihli 34 ün
cü birleşiminde görüşülerek, geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine 
geçilmesi kabul edilen, ancak maddelerin ayrıntılı biçimde incelenerek düzenlenmesi için üç kişilik 
bir alt komisyona havale edilen "Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/629)", Komisyonumuzun 29.4.2004 tarihli 44 üncü birleşiminde Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile Danıştay Başkanlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla, alt komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda Komisyonumuza 
sunulan rapor ve metin dikkate alınarak incelenip görüşülmüş ve maddeler üzerindeki kabul, ilave 
ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle, başlığı ile birlikte değiştirilmesi öngörülen Danıştay 
Kanununun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinde yapılan değişiklik ile idari ve 
vergi dava daireleri kurullarına üye seçiminin Başkanlar Kurulunca yapılması yerine, her idari ve 
vergi dava dairesinin kendi üyeleri arasından seçilmesini sağlamak amacıyla "Başkanlar Kurulun
ca" ibareleri metinden çıkarılmış, bu kurullara katılımın daha fazla olmasını temin etmek amacıyla 
seçilecek üye sayısı ikiden üçe çıkarılmıştır. 

Müsteşarlar, Devletin en üst düzeyde görev yapan bürokratları olduğundan sadece bunlara iliş
kin davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görüşülmesinin daha doğru olacağı 
düşünülerek ve Danıştay'ın iş yükünü hafifletmek amacıyla Danıştay Kanununun 24 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendini bu görüş doğrultusunda, (d) bendinde yer alan "Danıştay 
idari dairelerince" ibaresini de "Danıştay İdari Dairesince" şeklinde değiştirmek amacıyla Tasarıya 
yeni çerçeve 4 üncü madde ilave edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci, 5 inci maddesi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 nci maddesiyle Danıştay Kanununun 34 üncü maddesinde değişiklik yapıl
ması öngörülmektedir. Maddeyle Onuncu Daireye verilmesi öngörülen görevlerin, yeni kurulan 
Onüçüncü Daireye verilmesinin, Onuncu Dairenin görevlerinin de yürürlükteki gibi muhafaza edil
mesinin daha doğru olacağı düşünülerek, çerçeve 6 nci madde Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 7 nci ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 9 uncu maddesiyle Danıştay Kanununa 34/B maddesinden sonra gelmek 
üzere 34/C maddesi eklenmesi öngörülmektedir. Tasarının çerçeve 6 nci maddesinin Tasan metnin
den çıkarılması nedeniyle, Onuncu Dairenin yürürlükte bulunan görevleri dışındaki görevlerin yeni 
kurulan Onüçüncü Daireye verilmesini sağlamak amacıyla maddede değişiklik yapılmış ve 9 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarıya, Danıştay dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülmesi halinde, iş
lerden bir bölümünün diğer dava dairelerine verilmesinde, Başkanlık Kurulunu kısıtlamamak 
amacıyla, Danıştay Kanununun 37 nci maddesinde değişiklik yapan yeni çerçeve 10 uncu madde 
ilave edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci, 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 12 nci maddesiyle Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (1) numaralı 

fıkrasının (d) bendinde yapılması öngörülen ibare değişikliği, Komisyonumuzca kabul edilen çer
çeve 4 üncü maddede düzenlenmiş, Tasarıyla idari daire sayısı bire indirildiğinden bir kısım işlerin 
diğer idari daireye verilmesini düzenleyen Danıştay Kanununun 44 üncü maddesinin uygulama im
kânı kalmadığından yürürlükten kaldırılmasını sağlamak amacıyla çerçeve madde yeniden düzen
lenmiş ve 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle Danıştay Başkanlığı teşkilâtında kullanılmak üzere 
kadro ihdası öngören ekli (1) Sayılı Listeye 1 adet şoför ve 1 adet hizmetli kadrosu eklenmek 
suretiyle değişiklik yapılmış ve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 15 inci maddesiyle Danıştay Kanununa geçici maddeler eklenmesi öngörül

mektedir. 

Geçici 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 21 inci maddedeki üç yıllık süre az bulunarak dört yıla çıkarılmıştır. 
Geçici 22 nci madde, Tasarının çerçeve 3 üncü maddesindeki düzenlemenin 1 Ocak 2005 

tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da açılmış 
bulunan davaların, Danıştay'da sonuçlandırılmasının daha doğru olacağı düşünülerek, yeni geçici 
22 nci madde ilave edilmiş ve çerçeve 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe ilişkin 16 nci maddesinde, idari ve vergi dava daireleri kurullarının 
oluşumu ile ilgili çerçeve 3 üncü, Onüçüncü Dairenin görevlerini düzenleyen çerçeve 9 uncu ve 
yeni kurulacak dava dairesinin başkan, üye, tetkik hâkimi ve savcısı ile idari personelin kadrolarının 
Malî Yılbaşı olan 1 Ocakta verilmesi mümkün olduğundan çerçeve 14 üncü maddelerinin 1 Ocak 
2005 tarihinde yürürlüğe girmesi uygun görülerek değişiklik yapılmış ve 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yürütmeye ilişkin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Koksal Toptan Halil Özyolcu Ramazan Can 

Zonguldak Ağrı Kırıkkale 
Kâtip Üye Üye 

Hasan Kara Mehmet Ziya Yergök Feridun Fikret Baloğlu 
Kilis Adana Antalya 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 



Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Esat Canan 

Hakkâri 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 

Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Üye 

Muzaffer Külcü 

Çorum 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 

Recep Özel 

İsparta 

Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 

Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

(Toplantıya katılmadı) 

Üye 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 6/1/1982 tarihli ve 2575 
sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay, onikisi dava, biri idari daire 
olmak üzere onüç daireden oluşur." 

MADDE 2. - 2575 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" 1. İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve 
üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurul
ca her dava dairesinden seçilecek bir başkan 
veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belir
lenen üyeliklerinde boşalma olması halinde 
Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır." 

MADDE 3. - 2575 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İdari ve vergi dava daireleri kurulları 
Madde 17. - 1. İdari Dava Daireleri 

Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her 
idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından, 
Başkanlar Kurulunca, her üyenin Kurulda 
görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek 
ikişer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, 
vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi 
dava dairesinin kendi üyeleri arasından, Baş
kanlar Kurulunca, her üyenin Kurulda görev 
yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek ikişer 
üyeden oluşur. Kurul üyelerinin izinli veya 
özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara 
katılmak üzere her daireden aynı şekilde ikişer 
yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri takvim 
yılı başında yapılır. Kurul asıl veya yedek 
üyeliklerinde boşalma olması halinde dairesin
ce yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir. 

2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Baş
kanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda 
daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - 2575 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İdari ve vergi dava daireleri kurulları 
Madde 17. - 1. İdari Dava Daireleri 

Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her 
idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından 
her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki 
yıl için seçilecek üçer üyeden; Vergi Dava 
Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri başkan
ları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri 
arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı 
şekilde iki yıl için seçileceği üçer üyeden 
oluşur. Kurul üyelerinin izinli veya özürlü ol
maları hallerinde, yerlerine kurullara katılmak 
üzere her daireden aynı şekilde ikişer yedek 
üye seçilir. Üyelerin seçimleri takvim yılı 
başında yapılır. Kurul asıl veya yedek üyelik
lerinde boşalma olması halinde yedi gün içinde 
yeni üyeler belirlenir. 

2. Dava daireleri kurullarına Danıştay 
Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yok
luğunda daire başkanlarından en kıdemlisi baş
kanlık eder. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları 
tüm üyelerinin katılımı ile toplanır, idari ve 
vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi 
olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz 
yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin başkan 
ve üyeleri kurul toplantısına katılamazlar. An
cak iki dava dairesinin birlikte yapacakları top
lantıda verilen kararların incelenmesinde, kurul 
bu iki dava dairesinin dışındaki dava 
dairelerinin asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla 
toplanır. 

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift 
sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula 
katılamaz. 

5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile 
verilir. 

6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi 
verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü 
bulunur." 

MADDE 4. - 2575 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, 
Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, 
Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, 
Onikinci ve Onüçüncü daireler ile idari ve ver
gi dava daireleri kurullarında incelenir ve 
karara bağlanır." 

MADDE 5. - 2575 sayılı Kanuna 26 ncı 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
26/A maddesi eklenmiştir. 

"İkinci dairenin görevleri 
MADDE 26/A - İkinci Daire, kamu görev

lilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara 
ilişkin davaları çözümler." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları 
tüm üyelerinin katılımı ile toplanır, idari ve 
vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi 
olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz 
yoluyla incelenmesinde bu dairelerin başkan ve 
üyeleri kurul toplantısına katılamazlar. Ancak 
iki dava dairesinin birlikte yapacakları toplan
tıda verilen kararların incelenmesinde, kurul bu 
iki dava dairesinin dışındaki dava dairelerinin 
asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla toplanır. 

4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift 
sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula 
katılamaz. 

5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile 
verilir. 

6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi 
verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü 
bulunur." 

MADDE 4. - 2575 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ben
di aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan 
"Danıştay idari dairelerince" ibaresi "Danıştay 
İdari Dairesince" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili 
müşterek kararnamelere, 

MADDE 5. - Tasarının 4 üncü maddesi 5 
inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 5 inci maddesi 6 
ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. - 2575 sayılı Kanunun 34 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34. - Onuncu Daire : 
a) Türk parasının kıymetini koruma mev

zuatından, 
b) Sermaye Piyasası Kanunundan, 
c) Rekabetin Korunması Hakkında Ka

nundan, 
d) Bankalar Kanunundan, 
e) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz 

Piyasası Kanunundan, 
f) Özelleştirme Uygulamalarının Düzen

lenmesine Dair Kanundan, 
g) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanundan, 

h) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile 
Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 
Kanundan, 

ı) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 
İşletmelerine Dair Kanundan, 

i) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
dan, 

j) Kamu İhale Kanunundan, 
k) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınlan Hakkında Kanundan, 
1) Şeker Kanunundan, 
m) Telsiz Kanunundan, 
Doğan ve Danıştayın diğer dava 

dairelerinin görevine girmeyen uyuşmazlıklara 
ilişkin davaları çözümler." 

MADDE 7. - 2575 sayılı Kanunun 34/A 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34/A - Onbirinci Daire, kamu 
görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmaz
lıklara ilişkin davaları çözümler." 

MADDE 8. - 2575 sayılı Kanunun 34/B 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34/B - Onikinci Daire, kamu 
görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmaz
lıklara ilişkin davaları çözümler." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasannın 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 431) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. - 2575 sayılı Kanuna 34/B 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
34/C maddesi eklenmiştir. 

"Onüçüncü dairenin görevleri 
MADDE 34/C - Onüçüncü Daire: 
a) İdare mahkemeleri arasında görev ve 

yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı 
davalarda merci tayinine, 

b) Vergi davalarına bakan dava daireleri 
hariç, diğer idari dava dairelerinin görevleri 
dışında kalan uyuşmazlıklara, 

İlişkin dava ve işleri çözümler." 

MADDE 10. - 2575 sayılı Kanunun 41 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - 2575 sayılı Kanuna 34/B 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
34/C maddesi eklenmiştir. 

"Onüçüncü dairenin görevleri 
MADDE 34/C. - Onüçüncü Daire: 
a) Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanundan, 
b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz 

Piyasası Kanunundan, 
c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzen

lenmesine Dair Kanundan, 
d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hak
kında Kanundan, 

e) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile 
Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 
Kanundan, 

f) Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol 
İşletmelerine Dair Kanundan, 

g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
dan, 

h) Kamu İhale Kanunundan, 
ı) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınlan Hakkında Kanundan, 
i) Şeker Kanunundan, 
j) Telsiz Kanunundan, 
doğan uyuşmazlıklardan, Damştayın diğer 

dava dairelerinin görevleri dışında kalan 
davaları çözümler." 

MADDE 10. - 2575 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 37. - Dava dairelerinin işlerinde 
birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir 
dairenin görevine giren işlerden bir bölümü , 
Başkanlık Kurulu kararıyla diğer dava 
dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar 
Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımını iz
leyen aybaşından itibaren uygulanır." 

MADDE 11. - Tasarının 10 uncu maddesi 
11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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- 1 2 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Madde 41. - İdari işlere ilişkin idari uyuş
mazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İş
ler Kurulunda görülür." 

MADDE 11.- 2575 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca 
görülecek işleri," 

MADDE 12. - 2575 sayılı Kanunun 24 ün
cü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) ben
dinde yer alan "Danıştay idari dairelerince" 
ibaresi "Danıştay İdari Dairesince" olarak 
değiştirilmiş ve 43 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 13. - Danıştay Başkanlığı teş
kilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) ve (II) sayılı 
cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

MADDE 14. - 2575 sayılı Kanunda ve 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 
geçen "İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" 
ibareleri "İdari Dava Daireleri Kurulu"; "Vergi 
Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "Vergi 
Dava Daireleri Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15. - 2575 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - Bu Kanunla 
yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci 
Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, 
Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan 
dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü 
Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek ol
maksızın devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 21. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre ile 
Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak 
atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci mad
desinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hiz
met süresi aranmaz. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. - Tasarının 11 inci maddesi 
12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. - 2575 sayılı Kanunun 43 ve 
44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14. - Danıştay Başkanlığı teş
kilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (1) ve (II) sayılı 
cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

MADDE 15. - Tasarının 14 üncü maddesi 
15 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16.- 2575 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. - Bu Kanunla 
yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci 
Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, 
Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan 
dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü 
Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek ol
maksızın devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 21. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre 
ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak 
atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci mad
desinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hiz
met süresi aranmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 22 . -17 nci maddenin 
(1) numaralı fıkrası uyannca idari ve vergi 
dava daireleri kurullarına katılacak üyeler, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde dairelerince seçilirler ve 2005 
takvim yılı başına kadar görevlerini sürdürür
ler." 

MADDE 16. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 17. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 22. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mah
kemesi olarak Danıştay'da açılmış bulunan ve 
bu Kanunla idare ve vergi mahkemeleri görev
leri kapsamına alınan davalar Danıştay'da 
sonuçlandırılır." 

MADDE 17. - Bu Kanunun 3, 9 ve 14 ün
cü maddeleri 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. - Tasarının 17 nci maddesi 
18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı V. 
C. Çiçek 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 

Unvanı 
Şef 
Veri Haz.ve 
Veri Haz.ve 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Şoför 
Hizmetli 
Toplam 

Kont.İşl. 
Kont .İşi. 

Kadro 
Derecesi 

3 
6 
7 
9 

10 
10 
11 

(2) SAYILI LİSTE 

Kadro 
Adedi 

3 
3 
3 
2 
2 
1 

_4 
18 

Toplam 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

_4 
18 

KURUMU : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
HS 
HS 
HS 
HS 

Unvanı 
Daire Başkanı 
Üye 
Savcı 
Tetkik Hâkimi 
Toplam 

Kadro 
Dergçeşj 

1 
1 
1 
8 

Kadro 
Adedi 

1 
7 
5 

25_ 
38 

Toplam 
1 
7 
5 

25 
38 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 431) 



- 1 5 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
GIH 
GİH 
GIH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 

Unvanı 
Şef 
Veri Haz.ve 
Veri Haz.ve 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Şoför 
Hizmetli 
Toplam 

Kont.İşl. 
Kont.Işl. 

Kadro 
Derecesi 

3 
6 
7 
9 

10 
10 
11 

(2) SAYILI LİSTE 

Kadro 
Adedi 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

_S 
20 

Toplam 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

S. 
20 

KURUMU : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
HS 
HS 
HS 
HS 

Unyanı 
Daire Başkanı 
Uye 
Savcı 
Tetkik Hâkimi 
Toplam 

Kadro 
Derecesi 

1 
1 
1 
8 

Kadro 
Adedi 

1 
7 
5 

25_ 
38 

Toplam 
1 
7 
5 

25 
38 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 297) 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 Milletvekili ile Samsun 
Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 23 Milletvekilinin, 
Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin 
İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve insan Sağlığına 
Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla, Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/29,31) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Samsun'da kurulma çalışmaları sürdürülen iki mobil santralin yer seçiminde bilimsel kriter

lerin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu santrallerin insan sağlığı ile çevre kirliliği 
açısından yaratacağı sakıncaların ortaya konulması amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Haluk Koç 
Samsun 

Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
Birgen Keleş 

İstanbul 

Mesut Özakcan 
Aydın 

Osman Kaptan 
Antalya 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

Orhan Er aslan 

Niğde 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

K Kemal Anadol 
İzmir 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Engin Altay 
Sinop 

Hasan Ören 
Manisa 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Ali Topuz 

İstanbul 
Gürol Ergin 

Muğla 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Ali Oksal 

Mersin 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 
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GEREKÇE 
Ülkede yaşanan enerji açığı gerekçe gösterilerek, 16.3.1998 tarih ve 98/10826 sayılı Bakanlar 

Kurulu Karan ile yurt içinden veya yurt dışından mobil (yüzer-gezer) elektrik santrallerinin ihaley
le kiralanması ve hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda TEAŞ'a görev verilmiştir. 

Mobil santraller, devamlı elektrik üretimini sağlamaktan çok, doğal afet ve bunun benzeri 
olağanüstü durumlarda elektrik üretimini sağlamak amacına yönelik olarak kullanılan santrallerdir. 
Yani geçici nitelikte bölgesel sorunları çözmek üzere geliştirilmiştir. Yıllık programlarda ülkemizin 
enerji politikası, enerji arzında sürekliliğin ve güvenirliliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu 
bağlamda, mobil santraller ile sürekli enerji üretimi yapılması mobil santrallerin kurulma amacı ile 
bağdaşmadığı gibi ülkemizin temel enerji politikaları ile de bağdaşmamaktadır. 

Adı geçen Bakanlar Kurulu Kararından sonra, mobil santrallerin kurulmasının önünde engel 
olarak görülen, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliğinde değişikliklere 
gidilmiş, ancak yapılmak istenen değişiklikler Danıştay tarafından iptal edilmiştir. 

Hukuksal alanda yaşanan bu gelişmelerin yanında mobil santrallerin 6 numaralı fueloil ile 
çalışması, kurulması planlanan yerlerde yaşayan halkın tepkisini çekmiştir. 

TEAŞ mobil santrallerin kuruluş yeri olarak Muğla-Dalaman ve Bartın'ı belirlemiş, ancak 
kamuoyundan gelen yoğun tepkiler santrallerin buralarda kurulmasını engellemiştir. Bu girişimler
den sonra mobil santrallerin Samsun'da kurulmasına karar verilmiştir. Yani, bilimsel yöntemlerle 
tespit edilmesi gereken yer seçiminde hangi kriterlere dayalı olarak karar verildiği belirsizdir. 

Gerek 19 Mayıs Üniversitesi gerekse Çevre, Elektrik, Kimya Mühendisleri Odalarınca hazır
lanan raporlar santrallerin insan sağlığı ve çevre kirlenmesi açılarından bölge için son derece sakın
calı sonuçlar ortaya çıkaracağı yönündedir. 

Sulama projeleri için devletin büyük yatırımlar yaptığı Bafra ve Çarşamba ovalanndaki tarıma 
elverişli alanlar, mobil santrallerin yapılması durumunda ortaya çıkacak olan çevre kirliliğinden 
olumsuz yönde etkilenecektir. Santrallerin yapılacağı yerin 3 kilometre yakınında Samsun içme 
suyu arıtma havuzları bulunmaktadır. Kükürt dioksit ve nemin oluşturabileceği sülfürik asit yağ
murları insan sağlığı açısından son derece önemli sorunlar ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, santrallerin 
bölge için önemli gürültü kirliliği de ortaya çıkaracağı açıktır. 

Mobil santral projelerinin kapsamı dışında çıkarıldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönet
meliğinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarında yöre halkının görüşlerinin de değerlendiril
mesine yönelik hükümler bulunmaktadır. Samsun'da 80 sivil toplum örgütü "Çevre Birlikteliği" adı 
altında onbinlerce kişinin katıldığı mitinglerde mobil santrallere karşı olduğunu ortaya koymuştur. 
Sorun yerel bir sorun olmaktan çıkarak gerek santrallerin ihale süreci gerekse Samsun halkının gös
terdiği demokratik tepkilerle ülke gündemine taşınmıştır. 

Ayrıca, Santrallerin kurulum kararlarının alınmasından sonra ülkenin enerji açığı ve alternatif 
enerji arzı açılarından yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Mavi Akım Projesinin tamamlanması, mobil 
santrallerin 6 numaralı fueloille çalışmaları konusundaki kararın yeniden gözden geçirilmesini 
gerektirmektedir. 

Açıkladığımız gerekçelerle, mobil santrallerinin ihale süreci, yer seçiminde kullanılan kriterler 
ve çevre ve insan sağlığı açılarından ortaya çıkabilecek sakıncaların Yüce Meclisimizde kurulacak 
Araştırma Komisyonunca incelenmesini takdirlerinize arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

57 nci Hükümet döneminde ülkemizdeki enerji sorununa çözüm bulmak amacıyla, Devlet 
Planlama Teşkilatının, Çevre Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Odalarının uyarılarına ve yasal 
engellerine rağmen, ayrıca belediye yetkisindeki imar planlarına da aykırı olarak başta Gayrî Sıhhî 
Tesislerle ilgili mevzuat olmak üzere, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ertelenerek, 
Su Kirliliği Mevzuatı ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği değiştirilerek daha evvel Muğ-
la-Dalaman ve Bartın ve Cide'de kurulması planlanıp da, yoğun ve haklı tepkiler üzerine Samsun 
İlimize kaydırılan toplam 200 MWTık Elektrik Enerji Üretim Sistemi (Mobil Santral) ile ilgili ger
çeklerin aydınlanması, sorumluların tespiti ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, 
Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Cemal Yılmaz Demir 

Samsun 

Ahmet Yeni 

Samsun 

Mustafa Demir 

Samsun 

Eyüp Fatsa 

Ordu 

Murat Yıldırım 

Çorum 

Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

Musa Sıvacıoğhı 

Kastamonu 

Yüksel Çavuş oğlu 

Karaman 

Musa Uzunkaya 
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Mustafa Çakır 
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Azmi Ateş 

İstanbul 
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Asım Aykan 

Trabzon 

Hakkı Köylü 
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Koksal Toptan 

Zonguldak 

Aydın Dumanoğlu 
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Mehmet Kurt 
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Ali Temur 

Giresun 

Cengiz Kaptanoğlu 

İstanbul 

Cahit Can 

Sinop 

Hacı ibrahim Kabarık 

Bartın 

Sedat Kızılcıklı 

Bursa 

Seracettin Karayağız 

Muş 
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GEREKÇE 
Muğla-Dalaman ve Bartm-Cide'de kurulması planlanıp da, yoğun ve haklı tepkilerden dolayı 

Samsun İlinde kurulan 2x100 MW'lık Güçlü Dizel Jeneratörlü Elektrik Enerji Üretim Sistemi 
(Mobil Santral) amaçları, boyutları ve teknik özellikleri açısından mobil veya yüzergezer niteliği ile 
bağd aşmamaktadı r. 

Santralin Samsun'da olmasının, enterkonnekte şebekedeki yük durumu, yük akışları, kararlılık 
gibi elektriksel açılardan zorunluluk olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. 

Toplam 200 MW'lık kurulu güce sahip 6 nolu fuel-oil ile çalışan santralin, aynı eko sistemde 
150 MW üzeri kurulu güç oluşturmasından dolayı ÇED Yönetmeliği'ne eklenmiş olan mobil 
santraller ile ilgili muafiyet uygulamasından yararlanması yasa ve yönetmeliklere uygun değildir. 

Çevresel etkileri dolayısıyla dünyada kullanımı hızla terk edilen 6 nolu fuel-oil tüketecek olan 
Santralin (günlük olarak 1000 tonun üzerinde) yüksek derecede kükürtdioksit ve azotoksitler ihtiva 
etmesi, üstelik fuel-oil'in TÜPRAŞ Rafinerilerinden temininde minimum % 4 dolaylarında kükürt 
içermesi, santral yakıt ve yanma prosesleri gereği yöre atmosferine çok önemli miktarlarda gaz ve 
pratikül halinde kirletici attığı da bir gerçektir. 

Ayrıca günde en az 1000 ton gibi önemli miktarda 6 nolu fuel-oil'in deniz yolu ile taşınarak 
tankerlerden karadaki depolara basılması, deniz eko sisteminde de büyük ölçüde tahribata neden 
olmaktadır. 

Toplam 200 MW'lık Santralin işgal ettiği alan, Yeşilırmak Deltası'nın alüvyonlarının 
oluşturduğu alüvyal kıyı ovası üzerindedir. Yörede henüz tam olarak kirlenmemiş yer altı sularının 
santralden kaynaklanacak atıklardan olumsuz yönde etkilenmesi, dolayısı ile kullanılabilir su 
kaynaklarının zarar görmesi kaçınılmazdır. 

Karadeniz Bölgesi'nin yöresel yağış rejimi nedeniyle, mevcut tesislerden dolayı halen belli bir 
düzeyde yörede var olan asit yağıları Santralden kaynaklanan kirleticilerle artmakta, dolayısıyla 
yöre daha çok zarar görmektedir. Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Çarşamba Ovasındaki 
tarımsal üretimi ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. 

Buna mukabil havada yaratacağı olumsuz etkilerden dolayı da insan sağlığı açısından telafisi 
mümkün olmayan kanser vb. birçok hastalıklara zemin hazırlaması da maalesef bilinen acı bir 
gerçektir. Bu santralin kurulmasına zemin hazırlayan tüm hukuki dayanaklar tartışılmalıdır. 

Anayasa'nın 56. maddesinde; "sağlık ve çevrenin korunması başlığı altında herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" hükmü yer almaktadır. 

Bu amir hükümlere rağmen, 57. Hükümetin ilgili bakanlıklarının çevresel etkiyi ve hukuku yok 
sayan icraatları ayrıntılarıyla incelenmeye tâbi tutulmalıdır. 

Bu nedenlerden dolayı Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
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Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile 
Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonu (10/29,31) 

Esas No. :A.01.l.GEÇ. 10/29,31-62 6.11.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM'nin 18 Mart 2003 tarih 762 sayılı kararıyla "Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil 

Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araş
tırılması Amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyannca (10/29,31) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş olup yaptığı araştırma sonucunda düzenlediği 
rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cemal Yılmaz Demir 
Komisyon Başkanı 

Samsun 
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I-ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ ve 24 arkadaşı ile Samsun Milletvekili Sayın 
Cemal Yılmaz DEMİR ve 23 arkadaşı tarafından verilen "Samsun'da kurulma aşamasındaki 
Mobil Santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel 
etkilerinin araştırılması" konusunda Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verilen 10/29 ve 10/31 Esas numaralı 
Araştırma Önergeleri konuları aynı mahiyette olduğundan birleştirilerek Genel Kurulun 
18.03.2003 tarihli 49 uncu birleşiminde görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususları 
araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

10/29 Esas Sayılı Araştırma Önergesinin Gerekçesinde özetle; 

Mobil santrallerin, devamlı elektrik üretimini sağlamaktan çok, doğal afet ve bunun 
benzeri olağanüstü durumlarda elektrik üretimini sağlamak amacına yönelik olarak kullanılan 
santraller olduğu, sürekli enerji üretimi yapılmasının mobil santrallerin kurulma amacına ters 
düştüğü, bu durumun ülkemizin temel enerji politikaları ile de bağdaşmadığı. 

Mobil santrallerin kurulmasının önünde engel olarak görülen. Gayri Sıhhi Müesseseler 
Yönetmeliği. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
ve Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliğinde değişikliklere gidildiği, ancak yapılmak 
istenen değişikliklerin Danıştay tarafından iptal edildiği, 

TEAŞ'ın mobil santrallerin kuruluş yeri olarak Muğla-Dalaman ve Bartın'ı belirlediği. 
ancak kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin santrallerin burularda kurulmasını engellediği, bu 
girişimlerden sonra mobil santrallerin Samsun'da kurulmasına karar verildiği, yani. bilimsel 
yöntemlerle tespit edilmesi gereken yer seçiminde hangi kriterlere dayalı olarak karar 
verildiğinin araştırılarak santrallerin insan sağlığı ve çevre kirlenmesi açılarından bölge için 
yaratacağı sakıncaların ve ortaya çıkacak sonuçların belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

I 0/31 Esas Sayılı Araştırma Önergesinin Gerekçesinde de özetle; 

Muğla-Dalaman ve Bartın-Cide'de kurulması planlanıp da. yoğun ve haklı tepkilerden 
dolayı Samsun İlde kurulan 2x100 MW'lık Güçlü Dizel Jeneratörlü Elektrik Enerji liretini 
Sisteminin (Mobil Santral) amaçları, boyutları ve teknik özellikleri açısından mobil santral 
niteliği taşımadığı. 

Çevresel etkileri dolayısıyla dünyada kullanımı hızla terk edilen 6 nolu fuel-oil 
tüketecek olan Santralin (günlük olarak 1000 tonun üzerinde) yüksek derecede kükürtdioksiı 
ve azotoksitler ihtiva ettiği, yöredeki deniz ve yer altı sularını santralden kaynaklanacak 
atıklardan olumsuz yönde etkilenerek zarar göreceği. 

Yörede halen var olan asit yağışlarının santralden kaynaklanan kirletici unsularla daha 
da artacağı bunun da Çarşamba Ovasındaki tarımsal üretimi ciddi boyutlarda olumsu/. 
etkileyeceği belirtilerek. Anayasa'nın 56. maddesinde; "sağlık ve çevrenin korunması başlığı 
allında herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek. 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" 
hükmü gereğince çevresel etkileri hiçe sayarak Santral kurulmasına i/.in verilmesi kararının 
lüm boyutları ile incelenmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. 
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II-KOMİSYONUN KURULUŞU 

Samsun'da kurulma aşamasındaki Mobil Santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile 
çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci Maddeleri uyarınca Bir Meclis 
Araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, 
komisyon çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi tarihinden 
başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurul'un 
18.03.2003 tarihli 49 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. Buna ilişkin 762 sayılı Meclis 
Kararı. Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 06.05.2003 tarihli 75 inci birleşiminde Komisyon 
üye seçimi yapılmıştır.Yapılan Seçim sonucunda; 

Adalet ve Kalkınma Partisindı 

Cemal Yılmaz DEMİR 
Mustafa DEMİR 
Musa UZÜNKAYA 
Mehmet ÇERÇİ 
İbrahim ÇAKMAK 
Mıırai YILMAZER 
Öner GÜL YEŞİL 
Mustafa ÖZTÜRK 

Cumhuriyet Halk Partisinden 

A. Haluk KOÇ 
İlyas Sezai ÖNDER 
K. Kemal ANADÜL 
Sedat U/l JNBAY 

Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 

En yaşlı üye sıfatıyla İzmir Milletvekili Sn. Kemal ANADOL Başkanlığında toplanan 
Komisyon 07.05.2003 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divanı seçimini yapmış 1 1 üyenin 
katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan Gizli Oylama sonucunda; 

Başkanlığa, Samsun Milletvekili Sayın Cemal Yılmaz DEMİR. Başkanvekilliğine. 
Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ. Sözcülüğe. Kırıkkale Milletvekili Sayın Murat 
YILMAZER. Katipliğe, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim ÇAKMAK seçilmişlerdir. Buna 
ilişkin 768 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 13 Mayıs 2003 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. 

Başkanvekili Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ'un Komisyon üyeliğinden 
çekildiğine dair Tezkeresi Genel Kurulun 13.05.2003 tarihli 78 inci Birleşiminde okunmuş ve 
bu suretle boşalan komisyon üyeliğine Genel KuruLun 21.05.2003 tarihli 82 inci Birleşiminde 
Trabzon Milletvekili Sayın Şevket ARZ seçilmiştir. 28.05.2003 tarihli toplantıda boşalan 
Başkanvekilliği için yapılan gizli oylamada İzmir Milletvekili Sayın Sedat UZUNBAY 
Başkanvekilliğine seçilmiştir. 

en 

Samsun Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
Tokat Milletvekili 
Kırıkkale Milletvekili 
Siirt Milletvekili 
Sinop Milletvekili 

Samsun Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
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II I-KOMİSYONUN GÖREVLERİ 

07.05.2003 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyonumuz; Anayasanın 98 inci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci Maddeleri ile diğer hükümleri 
çerçevesinde görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 01 Ağustos 2003 tarihinde 
latil kararı alması üzerine çalışmalarına ara veren Komisyon, Genel Kurul tarafından 
kendisine verilen süre içerisinde çalışmalarını sonuçlandıramadığı için, İçtüzüğün 105 inci 
maddesine dayanarak çalışmalarını tamamlayabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genci Kurulundan bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 2.10.2003 tarihli İkinci Birleşiminde. 
781 sayılı kararla Komisyonumuza 07.10.2003 tarihinden başlamak üzere bir aylık ek süre 
verilmiştir. 

Komisyonumuz Araştırma Önergesinde yer alan konu hakkında bilgi edinmek üzere, 
ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcilerini davet ederek görüşlerini almış, konu ile ilgili her 
türlü bilgi ve belgeyi temin etmiş, Samsun'a giderek her iki Mobil Santralde de incelemelerde 
bulunmuş ve Araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak Raporunu Anayasal süresi 
içerisinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na arz etmiştir. 

IV-KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Kararı Gereğince. 

Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 07.05.2003 tarihinde çalışmaları başlayan 
Komisyon: ilk toplantısında çalışma stratejisini belirlemiş ve bu amaçla; 

1 - Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına. 
2- Komisyon çalışmalarına teknik olarak katkıda bulunmak üzere Çevre 

Bakanlığından ve Enerji Bakanlığından uzman istenmesine. 
3- Araştırma Önergesinde ifade edilen Mobil Santrallerin kuruluşu ile ilgili olarak 

özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve belge istenmesine. 
4- Konu hakkında bilgi almak üzere özel ve kamu kuruluş temsilcilerinin Komisyona 

davet edilmesine. 
5- Gerektiğinde Ankara dışında da incelemelerde bulunulmasına. 

Karar vermiştir. 

Ç alışına Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları: 

07.05.2003 Tarihli I.Toplantıda Başkanlık divanı seçimi yapılmış ve çalışma programı 
belirlenmiştir. 

21.05.2003 Tarihli 2.TopIantıda 

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat TUNCER 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan Dr. Başak Kılıç TAŞELİ 
Çevre ve Orman Bakanlığı"ndan Şb. Md. V. Safiye BİLGİLİ ve uzman Zeliha GEMİCİ 
Enerji Bakanlığı EÜAŞ Termik Santraller Daire Başkanlığı'ndan Halil ÇİFTÇİ 
Enerji Bakanlığı EÜAŞ Termik Santraller Daire Başkanlığı'ndan Halim EROGLU. 
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27.05.2003 Tarihli 3. Toplantıda 

19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. O. Nuri ERGUN 
O.D.T.'O. Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Nevin SELÇUK 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Sami CAN 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan GÜNAYDIN 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 2. Başkanı Cihan DÜNDAR 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem KÜKEY 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHİN 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Metin TELATAR 
TMMOB l'lckirik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 2. Başkanı Kemal ULASALER 

04.06.2003 Tarihli 4. Toplantıda 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ Genel Müdürü İlhami ÖZŞAHİN 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer BAŞARAN 
TEAŞ İşletme Bakım Santraller Eski Daire Başkanı Recep YILMAZ 
DPT Enerji Sektörü Uzmanı Vedat ŞAHİN 

11.06.2003 Tarihli S.Toplantıda 

Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit ÖZATA 
Samsun Barosu Avukatı Av. Hüseyin DERELİ 
Tekkeköy Belediye Başkanı Yüksel ÖĞÜTEN 
Tekkeköy Kaymakamı Kamil KIÇIROĞLU 
Kutlu kent Belediye Başkanı Hayati TEKİN 

20.06.2003 Tarihli 6. Toplantıda 

Samsun Valisi Mustafa DEMİR 
DSİ 7. Bölge Müdürü Halit UZUNKAYA 
'Tekkeköy Belediye Başkanı Yüksel ÖĞÜTEN 
OMÜDER'i lemsilen Prof Dr. Halis ÖLMEZ ve Prof Dr. Recep TAPRAMAZ 
SAM-SEV Başkanı Sadi SUBAŞI 
Samsun Doğayı Koruma Demeği Başkanı Mustafa KANDEMİR 
Tekkeköy Kaymakamı Kamil KIÇIROĞLU 
İl Sağlık Müdürü Mehmet KILINÇ 
Kızılay adına İzzet ALTUNTAŞ 
Çevre ve Orman İl Müdürü Kadir KILIÇ 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Davut ALTAN 
Tarım İl Müdürü Sadullah KİRENCİ 
Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen Metin TELATOR 
Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Ünal IŞIKER 
Canik Beledi} esi Çevre Koruma Müdür Vekili Kamuran TOKER 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ahmet ARSLAN 
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Osman Nuri PİLGİR 
Aşağıçinik Belediye Başkanı Halil İNCİ 
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Kutlukent Belediye Başkanı Hayati TEKİN 
Çınarlık Belediye Başkanı Nihat SOĞUK 
Ticaret Borsası Başkanı Yusuf ÖZER 

02.07.2003 Tarihli 7. Toplantıda 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Zeki ÇAKAN 

23.07.2003 Tarihli 8. Toplantıda 

Çarşamba İlçesinden Ahmet DOKUR 

Bilgilerine başvurulmuştur. 

30.07.2003 Tarihli 9. Toplantıda 

Komisyon kendi arasında toplanmıştır. 

6.11.2003 Tarihli 10. Toplantıda 

Komisyon nihai toplantısını yapmıştır. 

Çalışma süresi içerisinde Komisyonumuz toplam 10 Birleşim yapmış, konu hakkında 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler başta olmak üzere ilgili Kamu 
kuruluşlarından toplam 46 kişinin bilgisine başvurmuştur. 

Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulmuş, raporun yazılmasında yararlanmak üzere 
ilgili kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 46 adet evrak gelmiş 
buna karşılık 61 adet evrak ta Komisyonumuzca gönderilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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1. GİRİŞ 

Bitki örtüsü yönünden oldukça zengin olan Samsun 'da ormanların yanı sıra ovalarda 
da bağ. bahçe, çayır ve ekili alanlar önemli yer tutmaktadır. İlin önemli tarımsal ürünleri 
buğday, tütün, mısır, sebze, ayçiçeği, şekerpancarı, fındık ve çeltiktir. İlde, Bafra ve 
Çarşamba ovalarında geniş alanlarda sebzecilik yaygın olarak yapılmaktadır. 

Genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan bölgede başlıca bitki örtüsünü 
orman ağaçlan teşkil etmektedir. Alaçam, Çarşamba, Kavak. Vezirköprü ve Ayvacık 
ormanları en önemlileridir. Orman ağaçları olarak pelit, çam, gürgen, meşe ve kayın ilk 
sıraları almaktadır. Bunlardan başka kavak, söğüt, kestane, akasya ve çınar ağaçlan da vardır. 
Karadeniz'e ayrı bir özellik veren bu bitki örtüsü yapılan yanlış ve yasak kesimler yüzünden 
bir hayli azalmıştır. 

Ormanlık alanlar, Köse Dağları'nın iç şevlerinde yer alan Kunduz Ormanı 
(Vezirköprü). Karadeniz'de ender kalmış kıyı ormanına örnek olarak Costal Ormanı diğer 
adıyla Ilacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Tekkeköy), Samsun Çakırlar Korusu. 
Arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan Tekkeköy mağaralarının bulunduğu vadi, Ayvacık ve 
Salıpazarı orman alanları, Terme Miliç çayı ve Simenit Ak Göl ve çevresidir. 

Kızılırmak deltasındaki göller, bataklık alanlar, altı subasan ormanlar, kuşlar için 
nemli kuluçka alanlarıdır. Kışlama ve konaklama için de geniş alanlara sahip olan Kızılırmak 
deltası ornitolojik yönden büyük önem taşımaktadır. Deltada yer alan Balık Gölü'nde tabanı 
su basan ormanlar çeşitli kuşlar için önemli bir kuluçka alanıdır. 

I lacıosman Ormanı Samsun İlinin Tekkeköy İlçesi'nde bulunmaktadır. 120 hektar bir 
alana sahiptir. Su basar ormanlardandır. Üzerinde yok olma tehlikesinde olan ağaç türlerini 
barındırır. Hu nedenle türleme ve dünya literatürüne geçmiştir. Dünya çapında eşsiz ve 
tehlikeye maruz bir alüvyal orman ekosistemidir. 

Samsun ili özellikle 2001-2002 ile 2002-2003 yıllarında kükürt dioksit açısından 1. 
derece kirli iller arasında yer almaktadır. İlde ısınma döneminde (ekim-mart) yoğun bir hava 
kirliliği sorunu yaşanmaktadır. Sorunun kaynağını ısınma döneminde kullanılan yakıtlar 
oluşturmaktadır. 

2. BÖLGE HAKKİNDA GENEL BİLGİLER 

2.1 Goğrafik Yapı 

Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin 
Karadeniz'e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun ili 9.579 kırf'lik bir yüzölçümüne 
sahiptir. 

Samsun ili yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. Birincisi güneydeki 
dağiık kesim, ikincisi; dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar, üçüncüsü; yaylalarla 
Karadeniz arasındaki kıyı ovalarıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında 
oluşmuş kıyı ovalarında, yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve 
Çarşamba ovalan yer almaktadır. İl alanının güneyi Canik dağları ile kaplıdır. İlin yüzölçümü 
ülkenin % 1.2' sini oluşturmaktadır. 
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Samsun İli genelde pek yüksek olmayan plato ve dağlardan oluşan topoğrafik yapı 
göstermektedir. Kuzey Anadolu sıra dağlarının yükseltileri il topraklarında en düşük seviyeye 
iner. İlin güneyinde yer alan sıra dağlar basık olup Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerine geçit 
verirler. İl sınırları içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan iki dağ sırası bulunmakta olup 
bunlar il topraklarının güney-doğusunda Canik Dağlan ve batı kesimde ise Çangal Dağlarıdır. 
İl topraklarının iç kesimlerinde Kızılırmak ve Yeşihrmak arasında ayrıca Canik ve Çangal 
Dağlarında bir çok tepe bulunmaktadır. İlin en yüksek noktası 2062 m. ile Akdağ' dır. Kunduz 
Dağı. Bünyan Dağı. Sırçalı Dağı. Yurd Dağları ilin diğer yükseltileridir. Doğu-batı yönünde 
uzanan mezosoik yaşta olan Canik Dağları kıvrımlı bir dağ silsilesi görünümü vermektir. 

2.2 Jeolojik Yapı 

Samsunda genç delta ovalarında alüvyonlar bulunmakla birlikte dik yamaçlarla 
ayrılmış taraçalarda eski alüvyonlar görülmektedir. Güneydeki dağlık kesime geçiş alanı 
neojen yaşlı, killi-kireçli tortularla kaplıdır. Kıyı dağları kratese lavlarından oluşmuştur. Aynı 
dağların iç kesiminde killi-çakıllı tortular bulunur. İç kesimlerde neojen tortular ve yer yer 
alüvyonlarla kaplı ovaların güneyinde de 1. ve 2. zaman yaşlı ve kıvrımlı kayaçlar kratese ve 
eosen filizlerine rastlanır. Geniş alanlarda ise yeniden volkanik oluşumlar görülmektedir. 
Samsun' da eosen, kratese ve neojen dönemli oluşumlara sıkça rastlanmaktadır. İl 
topraklarının güney sınırında Göksu ile Yeşilırmak'ın birleştiği alanda üst kratese yaşlı 
oluşumlar geniş alanlara yayılır. Abdal İrmağının doğusunda eosen oluşumlarına rastlanır. 
Yeşihrmak havzasının doğusunda devam eden bu oluşumlar genelde grc. marn ve 
konglameradan ibarettir. İlin kuzeyi tümüyle halosen yaşlı yeni alüvyonlarla kaplıdır. Bu 
alanlarda Yeşilırmağm taşıdığı kum-çakıl ve bloklar izlenmektedir. 

Samsun çevresi: A ki ferleri teşkil eden jeolojik formasyon. Mert ve Kürtün Irmaklarına ait 
alüvyal malzeme ile sahil boyunca kıyı düzlüğünün meydana getiren karasal ve denizsel 
çökcllcrdir. 

Mert Irmağı Alüvyonu: Mert ırmağı düzlüğünde açılmış sondaj kuyularından elde edilen 
neticeler ile jeofizik veriler alüvyon kalınlığının 10-40 m arasında değiştiğini göstermektedir. 
Malzeme umumiyetle çakıl, kumlu iri çakıl, bloklu çakıl yer yerde kil adeselerinden meydana 
gelmektedir. Çakıl çoğunluğu volkanik ve filis serisine ait olanlar teşkil eder. Yuvarlak 
kısmen de köşelidir. Blok çapları 50 cm.ye kadar çıkar. Mert ırmağı boyunca sahilden itibaren 
Ködekli köyüne kadar ortalama 0.8-1 km. bu köyden itibaren güneye doğru 250-350 m 
genişliğinde devam eden alüvyal saha 20 km kadar uzanan dar bir şerit meydana getirir. 

Kürtün Irmağı Alüvyonu: Yataktaki kalınlığı 10-26 m arasında değişen alüvyal malzeme 
kumlu kil. kıl. çakıl, bloklu çakıl ve killi çakıl seviyelerinden meydana gelmiştir. Alüvyal 
saha kürtün vadisi boyunca 250-350 m genişliğinde 10 km uzunluğunda bir şerit teşkil eder. 

Ataktım Sahil Düzlüğü: Kürtün ırmağı delta düzlüğünün batıya doğru olan devamında 
güney batı-kıızey doğu istikametinde Ataktım sahil şeridinde yer alır. Bu düzlük kısmen 
karasal kısmen de denizsel. menşeili malzemeden oluşmaktadır. 

2.3 Toprak Özellikleri ve Arazi Sınıfları 

Samsun İl topraklarının büyük bir kısmı taşınmış topraklardan oluşmaktadır. İl'deki 
Kızılırmak. Yeşihrmak ve Samsun ovaları birikinti alanlarından oluşmuştur. 
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Yeşilırmak Deltası toprakları ince taneli ve killidir. Bu topraklar geçirimli olup bol 
kumludur. Bunlar tarıma elverişli, kimyasal ve organik maddelerce zengindir. İlin güney 
kesimi Gre Marn ve kil tabakaları ile örtülü olup sürekli değildir. Daha güneye gidildiğinde 
çıplak görünümlü alanlar görülmektedir. 800-900 m yükseklikteki kuşakta ise. podzolik 
topraklara rastlanmaktadır. Bu topraklar özellikle bol yağış alan kesimlerde, topraktaki 
bazların yıkanmasından oluşmuştur. Daha yükseklerde podzolik toprakların yerini kahverengi 
ve kalkersiz topraklar alır. 500-700 m. yükselti kuşağında üst tabakadaki kalsiyum karbonat 
yıkanarak, alt tabakada birikmiş ve organik maddelerce zengin olan kestane rengi topraklar 
oluşmuştur. 

İlde bu topraklar dışında alüvyon ve hidromorfik alüviyonel topraklar bulunmaktadır. 
Yeşilırmak havzasında geniş alanlar kaplayan kahverengi orman toprakları da vardır. 
Yeşilırmak havzasının kuzey doğusunda yüksek dağ-çayır topraklarına rastlanır. Gri-
kahverengi topraklar, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde geniş alanlar kaplamaktadır. Yer yer 
sarı-kırmızı podzolik topraklara da rastlanmaktadır. Alüviyal topraklar, Kızılırmak 
Havzasında çoğunlukla Bafra Ovasında geniş alanlara yayılmıştır. Bunlar verimli toprakları 
oluşturmaktadır. Bu topraklar genellikle kalkerli olup, bol yağış alan kesimlerde de 
kireçlenmelere rastlanmaktadır. 

İl topraklan kullanım açısından %98 oranında tarıma elverişli niteliktedir. Toprakların 
% 46.6'sı ekili-dikili. % 48'i orman ve fundalıklarla, % 3,3'ü ise çayır ve meralarla kaplıdır. 
Tarıma elverişsiz alanlar ise % 2 gibi az bir alanı kaplamaktadır. 

Erozyon: Ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi Samsun ilinde de en yaygın sorun su 
erozyonudur. Bu sorundan çok az etkilenen veya hiç etkilenmeyen alanlar çoğunlukla alüvyal 
ve hidromorfik topraklardan oluşan taban arazileridir. Orta derecede erozyona uğramış 
topraklar % 28 lik bir oran teşkil etmektedir. Orta derecede erozyon, hafif hatta düze yakın 
eğimlerden başlayarak sarp eğimlere kadar etkisini göstermektedir. Dik ve çok dik eğimli 
arazilerde, genellikle eğim çok dik, toprak sığ ve arazi sınıfı VI. dır. Orta derecede erozyona 
maruz diğer araziler fındıklık, mera ve az yoğun yerleşim yerleridir. 

İl topraklarının % 51.9 unu oluşturan dik eğimli yerlerde hiç bir koruma önlemi 
alınmaksızın otlatma ve tarım yapılması sonucu erozyon şiddetlenmiştir. Doğal bitki örtüsü 
aşırı derecede tahrip olan meralarla, bir kısım kuru tarım arazisi den oluşan % 0.4 oranındaki 
alan çok şiddetli derecede erozyona maruz kalmıştır. 

Toprak Sığlığı: Topraklarda, köklerin geliştiği ve bitki besin maddelerinin temin edildiği 
bölgenin derinliği önemlidir. Bu bölge derin olursa toprakların bulunduğu iklime adapte 
olabilen her türlü kültür bitkisini yetiştirmek mümkün olmaktadır. Halbuki İl topraklarını 
hemen hemen 2/3 ü böyle bir derinlikten yoksundur. Ancak % 20.2 sinde derinlik 90 cm den 
fazla olup. bunlarında % 18.4 ü düz ve düze yakın eğimlerde ve II. Sınıf olup kuru tarımda 
kullanılmaktadır. Orta derin topraklar. % 13.9 luk bir kısmını oluşturmaktadır. Daha çok orta 
erozyon hüküm sürmektedir. Bunların % 70.6 sı kuru tarım ve % 26.8 i orman ve fundalık 
örtüsü altındadır. Araziler daha çok III. ve IV sınıftır. 

İl içinde en geniş yayılışı % 39.6 lık oranları ile sığ topraklar göstermektedir. Bu 
toprakların % 76.6 sı çok dik ve % 13.5 i dik eğimlerde yer almaktadır. Bunlar orta ve şiddetli 
erozyona uğramıştır. Arazi sınıfı çoğunluğu VI. ve VII sınıftır. Çok sığ topraklar % 25.8 lik 
bir orana sahiptir. Bu derinlikteki toprakların yer aldığı arazilerin % 93.7 si çok eğimli olup. 
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çoğu şiddetli erozyona maruz kalmıştır. Sığ topraklar orman, funda ve mera bitkilerinin su 
besin maddeleri ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı için gelişmelerini kısıtlar. 

Taşlıhk ve Kayalıhk: Samsun İlinde, toprak işlemeye ve bitki gelişmesine zarar verecek 
derecede taşlı veya kayalıhk ihtiva eden topraklar % 36 lık bir orana tekabül etmektedir. 
Taşlıhk ve kayalıhk hem yüzeyde hem de profilde olabilmektedir. Profil artıkça toprak 
materyali azalacağından toprakların su ve bitki besinlerini tutmak gücü azalır. İl içinde taşlıhk 
çoğunluk çok dik ve çok sık topraklarda görünmektedir. Aynı durum kayalıhk içinde söz 
konusudur. Çok sığ toprakların % 56.1 i taşlı ve % 5.5. i kayalıktır. 

Drenaj: Daha çok alüvyal düzlüklerde görülen ve taban suyunun her zaman veya yılın büyük 
bölümünde bitki gelişimine zarar verecek kadar yüksek düzeyde bulunduğu topraklar 115.263 
hektarlık bir alan kaplamaktadır. Bu sahalarda drenaj yetersiz ve kötüdür. Buralarda alüvyal 
veya hidromorfik alüviyal topraklar bulunmaktadır. Buralardaki taban suyu bu arazilerin 
konumları nedeniyle daha yüksek yerlerde sızma sonucu, yükselerek tarımı etkilemektedir. 
Bu probleme rağmen ilde 76.778 hektar arazide kuru tarım uygulanmaktadır. Aslında buraları 
sulu tarım arazisi saymak daha doğrudur. Sulama yapılmasına rağmen buralarda yüksek taban 
suyu. yeraltı sulama gibi görev görmektedir. 

Tuzluluk -Sodiklik: Drenajı bozuk olan sahaların 31.655 hektarında tuzluluk veya sodiklik 
veya her iki problem birden görülmektedir. Bu problemlerin Samsun ilindeki topraklarda 
ortaya çıkmasının başlıca nedenleri: alüvyal materyalin deniz içinde veya yakınında 
depolanması, arazinin düz ve taban suyu seviyesinin yüksek olması nedeniyle tuzların üst 
topraklardan yıkanamaması. yukarı arazilerden tuzların yıkanarak düzlüklerin çukur 
kısımlarında birikmesi, düşük kalitede sulama suyunun kullanılması ve yeterli drenajın 
bulunmamasıdır. 

Arazi sınıfları: Kullanma kabiliyetine göre sınıflandırmada en geniş kategoriyi oluşturan 
kabiliyet sınıfları, sekiz adet olup I.sınıftan VIII. sınıfa kadardır. İlk dört arazi sınıfı, iyi bir 
toprak idaresi altında, yöreye adapte olmuş tarla bitkileri ile orman, mera ve çayır bitkilerini 
iyi bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. V.. VI. ve VII. Sınıflar bulundukları yöreye 
adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesine elverişlidir. Bunlardan V.ve VI. sınıflarda, toprak ve 
korunma önlemi alınması koşulu ile bazı özel bitkilerde yetiştirilebilir. VIII. sınıf arazi çok 
etkin ve pahalı ıslah çalışmaları ile üretime alınabilse de ürün ve yatırım harcamalarını 
karşılayamaz. Buna göre Samsunda ki arazi sınıflaması şu şekildedir: 

Sınıf I: Samsunda I. Sınıf arazinin yayılma alanı İl yüzölçümünün % 4.4'ünü teşkil 
etmektedir. % 98.22 'sini alüviyal % 1.8 'ini de kolüviyal topraklar oluşturmaktadır. 

Sınıf II: Samsun ilinde II. Sınıf araziler. % 12'lik bir oran teşkil eder. Bu arazilerin % 
70.2'sini alüviyal. % 14.8'ini kestane rengi. % 8.2'sini kolüvyal % 0.2'sini gri-kahverengi 
orman toprakları oluşturmaktadır. 

Sınıf 111: l çüncii sınıf araziler. Samsun ilinin % 10.4'ünü teşkil eder. Toplam alanları 99.253 
hektardır. III. Sınıf arazilerin ildeki kullanım durumu: 73.482 hektar kuru tarım. 192 hektar 
sulu tarım, 2.026 hektar fındıklık. 375 hektar mera. 22.310 hektar orman ve fundalık. 8ö8 
hektar yerleşim alanı şeklindedir. 
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Sınıf IV: Samsun İlinde IV. Sınıf araziler. % 14.2'lik bir orana sahiptir. Bu sınıfın % 53.4'ünü 
kahverengi orman. % 28.2'sini kestane rengi, % 14.4'ünü gri-kahverengi podzolik. % 3.5'ini 
alüvyal. % 0.3'ünü kolüviyal. % 0.2 'sini de kırmızı-sarı podzolik topraklar oluşturmaktadır. 

Sınıf V-V: Tarla ve bahçe bitkileri kültürüne uygun olmakla birlikte çayır ıslahı yapmak. 
veya uygun ağaç türleri yetiştirmek suretiyle bu arazilerden kazanç sağlanabilir. Bu tür 
araziler. Samsun İlinde 349 hektarlık yüzölçümü ile % 0.1 'den daha düşük bir oran teşkil 
eder. Tamamı hafif tuzlu, düz veya derin hidromorfik alüvallerden ibarettir. Çayır arazisi 
olarak kullanılmaktadır. 

Sınıf VI: Samsun İlinde % 4.9'luk bir orana sahip olan VI. Sınıf arazilerin % 34.8'ini 
kahverengi orman. % 5.9'unu kestane rengi. % 26.2'ini gri-kahverengi podzolik. % 33.1 'ini 
alüviyal. topraklar oluşturmaktadır. Samsun İlindeki VII. sınıf araziler % 52 lik bir orana 
sahiptir. % 52.8 ini kahverengi orman topraklan. % 36.24 ünü gri kahverengi potsolik % 8.5 
ini kestane rengi. % 2 sini hidromorfik alüviyal ve % 0.3 ünüde alüvyal topraklar 
oluşturmaktadır. 

Sınıf VIII: Samsun İlinde VIII. Sınıf araziler. % 1.2'lik bir orana sahiptir. Toplam alanları 
1 1.250 hektar olup 5.976 hektarı ırmak taşkın yatağı 3.557 hektarı kıyı kumulu. 1.718 hektarı 
da çıplak kayalık olarak haritalanmıştır. 

2.4 Tarım 

Bitki örtüsü yönünden oldukça zengin olan Samsun "da ormanların yanı sıra ovalarda 
da bağ. bahçe, çayır ve ekili alanlar önemli yer tutmaktadır. İlin önemli tarımsal ürünleri 
buğday, tütün, mısır, sebze, ayçiçeği, şekerpancarı, fındık ve çeltiktir. İlin toplam 448.923 
hektarlık tarım alanının 57.442 hektarında sulu. 391.481 hektarında ise susuz tarım 
yapılmaktadır. Bafra ovası 69.110 hektar ve Çarşamba ovası 53.300 hektarlık tarım alanına 
sahiptir. Tablo 1. arazi dağılımım. Tablo 2 ise tarımsal arazinin kullanım durumuna göre 
dağılımı vermektedir. 

Tablo 1. Arazi Daöılımı 
Arazinin Cinsi 
Tarım Alanı 
Ormanlık Alan 
Çay ir-Mera 
Tarım Dışı Arazi 
Toplam 

Alanı (Ha) 
448.923 
388.750 
43.465 
76.750 
957.888 

Payı (%) 
47 
40 
5 
8 
100 

Kayıuık:Tunm İl Müdürlüğü 

Tablo 2. Tarımsal Arazinin Kullanım Durumuna Göre Dağılımı 
Tarım Arazisi 
Tarla 
Bağ-Bahçe 
Toplam 

Alam (Ha) 
347.946 
100.977 
448.923 

Payı (%) 
7<S' 
22 
100 

Kaynak.Tcırmı II Müdürlüğü 

Tarla Ürünleri: İlde ekonomik bakımdan yetiştirilen 4 ana ürün buğday, mısır, çeltik ve 
tütündür. Sanayi bitkisi olarak ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Çayır mer'a ve yem bitkileri 
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ekilişlerinde farım Bakanlığının uygulamakta olduğu yem bitkileri desteklemeleri 
doğrultusunda artışlar olmuştur ve devam etmektedir. 

Buğday : İlde buğday üretimi aile ihtiyacı ve ticari amaçla yapılmakta olup, üretim daha çok 
iç kesimlerde yoğunlaşmıştır. Buğdayda tohumluk ihtiyacı Tarım İl Müdürlüğü aracılığı ile 
sertifikalı tohumluk getirilerek karşılanmıştır. Buğday ekiliş alanı 113.620 ha olup yıllık 
üretim 344.885 tön'_dur. 

Mısır: İlde ekiliş zamanı olarak birinci ürün mısırdır. îlde üretimi yapılan mısır tohumluk 
olarak yüksek verimli hibrit tohumlar ile yörenin mısırı olan Karadeniz Yıldızı dır. İlde toplam 
mısır ekiliş alanı 51.810 ha olup, toplam yıllık dane üretimi 210.455 ton' dur. 

Çeltik: İlde 9 ilçede çeltik ekimi yapılmakta olup. özellikle Terme, Bafra, Alaçam, Çarşamba 
ve Tekkeköy ilçelerinde yoğunlaşmıştır. İlde çeltik üretiminde kesik sulama yöntemi 
kullanılmaktadır. Çeltik ekimi genelde ruhsatlıdır. İlde toplam olarak 6.437 ha alanda yıllık 
41.035 ton çeltik üretimi yapılmaktadır. 

Tütün: Dünyanın en kaliteli tütünlerinin yetiştirildiği İlde her yıl mavi küfe dayanıklı Maden 
ve Canik tütün tohumluklarından yaklaşık 1.050 kg üretilerek çiftçilere Tarım İl Müdürlüğü 
aracılığı ile dağıtılmaktadır. Samsun'da 24.674 hektar alanda 58.620 çiftçi ailesi 20.649 ton 
tütün elde etmektedir. Tütünün Merkez, Bafra, Tekkeköy, Alaçam ilçelerinde yoğun olarak 
tarımı yapılmaktadır. 

Sebzecilik: İlde. Bafra ve Çarşamba ovalarında geniş alanlarda sebzecilik yaygın olarak 
yapılmaktadır. lZn fazla üretimi yapılan sebzeler domates, biber, hıyar, patlıcan. ıspanak. 
fasulye, kabak, lahana, pırasa, karpuz ve kavundur. Toplam 42.791 ha alanda sebze tarımı 
yapılmaktadır. Ayrıca, sera ve yüksek tünellerde son yıllarda artan bir oranla sebze 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Mevcut örtülü alan 7.522 dekardır. Tablo 3. başlıca üretimi 
yapılan sebzelerin yıllık üretimini vermektedir. 

Tablo 3. Başlıca üretimi yapılan sebzelerin yıllık üretimi 
Domates 
Biber 
1 .abana 
1 livar 
Karpuz 

397.251 ton 
188.138 ton 
127.407 ton 
112.020 ton 
117.651 ton 

Meyvecilik: İlde 65.512 ha alanda kapama meyvecilik üretimi yapılmaktadır. Bu kapama 
alanının 632.376 dekarı fındık alanıdır. Fındık üretimi Merkez. Terme. Çarşamba. Sahpazarı. 
Ayvacık. Tekkeköy. 19 Mayıs. Bafra. Alaçam. Yakakent ve Asarcık ilçelerinde 
yapılmaktadır. Yine kapama olarak Merkez ve Çarşamba ilçelerinde şeftali üretimi 
yapılmakta ve önemli gelir kaynağı oluşturmaktadır. Diğer meyve ürünlerinin yetiştiriciliği 
dağınık ağaç şeklinde yapılmaktadır. İlde 632.376 dekar fındık bahçesi olup 73.585 ton fındık 
üretimi yapılmaktadır. 2000 yılında. 423 960 Şeftali ağacından 19.127 ton. 337.410 elma 
ağacından i 3.61 0 ton. 208.935 armut ağacından 8197 ton. meyve üretimi gerçekleşmiştir. 
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Seracılık: Tablo 4, İlçelerde uygulanan seracılık çalışmalarını vermektedir. 

Tablo 4. İlçelerde Seracılık 
ilçe Adı 

Merkez 
Alaçam 
Asarcık 
Ayvacık 
Bafra 
Çarşamba 
Havza 
Kavak 
Ladik 
19 Mayıs 
Salıpazarı 
Tekkeköy 
Terme 
Vezirköprü 
Yakakent 

1 'Toplam 

Kov 
Sayısı 

14 
12 
-
-
31 
73 
7 
11 
-
4 
-
12 
25 

5 
197 

Sera 
Adedi 

36 
46 
-
-
145 
4.046 
11 
20 
-
14 
-
76 
698 
5 
71 
5.168 

Toplam 
Sera 
Alanı m 

6.230 
5.770 
-
-
42.678 
3.747.312 
1.130 
2.848 
-
3.900 
-
14.982 
201.224 
750 
9.095 
4.035.919 

Aile 
Tarafından 
Yapılan 
(adet) 

20 
1 
-
-
45 
3.947 
1 
6 
-
10 
-
35 
649 
-
2 
4.717 

SYDV.ca 
yapılan 
( adet) 

16 
45 
-
-
60 
81 
10 
14 
-
4 
-
41 
49 
5 
69 
393 

Özel 
İdarece 
Yapılan 
(adet) 

-
-
-
-
40 
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 

Sera 
Yapmak 
İsteven 
Çifçı | 
(adet) 
60 
50 
-
-
247 
425 
20 
29 
-
10 
-
14 
180 
20 
-
1.055 

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 

2.5 Hayvancılık 

Hayvan Varlığı: TabloS, yıllar itibariyle küçükbaş-büvükbaş hayvan varlığının 
gelişimini. Tablo 6 ise yıllar itibariyle kanatlı hayvan varlığının vermektedir. 

Tablo 5. Yıllar İtibariyle ICüçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi (Adet/Yıl) 

Hav\ an Vaıimı 

A-Küçükbaş Hayvan 
1-Kovun 
2-Kuzu 
3-Kıl Keçi 
4-Tiftik Keçi 
B-Büyükbaş Hayvan 
1-Sığır 

a-Kültür 
b-Melez 
c-Yeıii 

2-Dana 
|3-Manda 

Yıllar | 
1997 1998 
339.256 
253.874 
65.432 
19.950 

373.471 
253.613 

22.009 
105.438 
126.166 
93.242 
26.616 

321.401 
241.529 
64.112 
15.760 

375.235 
255.688 
25.525 
105.634 
124.529 
95.230 
24.317 

1999 
307.858 
232.478 
61.143 
14.237 

377.038 
249.835 
23.281 
109.206 
117.348 
104,471 
22.732 

2000 
290.561 
209.336 
67.015 
14.210 

345.683 
229.887 
22.765 
112.175 
94.947 
95.608 
19.188 

2001 
248.635 

331.103 

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 
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Tablo 6. Yıllar İtibariyle Kanatlı Hayvan Varlığının Gelişimi (Adet/Yıl) 
Kanatlı Hayvan Varlığı 

1-Tavuk 
2-Hindi 
3-Ördek 
4-Kaz 
Toplam 

Yıllar 
1997 
2.075.900 
49.220 
75.050 
65.750 
2.265.920 

1998 
2.322.600 
50.600 
74.870 
67.100 
2.515.170 

1999 
3.178.650 
51.040 
76.950 
66.750 
3.373.390 

2000 
3.445.300 
50.850 
76.170 
62.880 
3.635.200 

2001 

3.375.401 
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 

Tablo 7. 1997 ve 2001 yıllan arasındaki arıcılık faaliyetinin gelişimini göstermektedir. 

Tablo 7. Yıllar İtibariyle Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi 

Arıcılık Durumu 

Kovan Sayısı (Adet) 
Bal Üretimi (Kg) 
Balmumu (Kg) 

Yıllar 
1997 
74.711 
1.291.950 
101.790 

1998 
82.780 
1.301.750 
117.760 

1999 
84.088 
1.519.000 
116.070 

2000 
83.928 
1.577.000 
118.915 

2001 
84.581 
1.637.630 
113.555 

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 

Tablo 8. 1997 ve 2001 yılları arasındaki su ürünleri varlığının gelişimini 
göstermektedir. 

Tablo 8. Yıllar İtibariyle Su Ürünleri Varlığının Gelişimi (kg/yıl) 
Su Ürünleri Varlığı 

1 -Deniz Ürünleri 
2-Kültür Balıkçılığı 
Ürünleri 
3-Tatlı Su ürünleri 
Toplam 

Yıllar 
1997 

9.212.535 
599.400 

1 67.670 
9.979.605 

1998 
7.097.950 
680.975 

153.975 
7.932.900 

1999 
7.595.240 
575.750 

157.155 
8.328.145 

2000 
14.910.181 
664.300 

221.337 
15.795.818 

2001 
16.377.774 
721.000 

136.425 
17.235.199 

Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 

2.6 Iiöl«enin Orman Envanteri 

Genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahip olan bölgede başlıca bitki örtüsünü 
orman ağaçlan teşkil etmektedir. Alaçam. Çarşamba. Kavak. Vezirköprü ve Ayvacık 
ormanları en ("»nemlileridir. Orman ağaçlan olarak pelit. çam. gürgen, meşe ve kayın ilk 
sıraları almakladır. Bunlardan başka kavak, söğüt, kestane, akasya ve çınar ağaçları da vardır. 
Karadeniz'e ayrı bir özellik veren bu bitki örtüsü yapılan yanlış ve yasak kesimler yüzünden 
bir havli azalmıştır. 

Samsun İlinde birisi Merkez İlçe. birisi Bafra ilçesi biriside Vezirköprü İlçesinde 
olmak üzere üç orman işletmesi bulunmaktadır. Bölgede ki orman varlıklarının dağılımı şu 
şekildedir. 
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• Ceviz %1 
• Kestane % 2 
• Gürgen % 12 
• Meşe %20 
• Kayın %20 
• Sarıçam %20 
• Karaçam %10 
• Kızılçam%10 
• (iöknar % 5 

Ormanlar Mülkiyet Bakımından şöyle sınıflandırılabilir. 

• Devlet Ormanları (%95): Bu ormanlar Vezirköprü, Bafra, Samsun işletme 
Müdürlükleri ve buna bağlı bölge şefliklerince işletilmektedir. 

• Özel Ormanlar (%3): şahıslar tarafından tasdik ettirilen amanejman planı dahilinde 
işletilmektedir. Samsun ili dahilinde Seyrek ve Yörükler özel ormanları 
bulunmaktadır. 

• Köy Tüzel Kişiliği ve Vakıflara Ait Ormanlar (%2): Bunların işletmeciliğini kendileri 
yaparlar. Denetleme işini ise Orman işletmeleri yapmaktadır. 

Ormanlık alanlar. Köse Dağları'nın iç şevlerinde yer alan Kunduz Ormanı 
(Vezirköprü). Karadeniz'de ender kalmış kıyı ormanına örnek olarak Costal Ormanı diğer 
adıyla İlacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Tekkeköy), Samsun Çakırlar Korusu. 
Arkeolojik sil alanı içerisinde yer alan Tekkeköy mağaralarının bulunduğu vadi. Ayvacık ve 
Salıpazarı orman alanları. Terme Miliç çayı ve Simenit Ak Göl ve çevresidir. 

Samsun ilinde: 

• 3 adet Orman İşletme Müdürlüğü (Merkez , Bafra ve Vezirköprü Lde ) 
• 4 adet Kadastro Komisyon Başkanlığı (3 ü Merkezde ,1 i Bafra'da) 
• 1 adet Eğitim Şefliği (Bafra'da) 
• 30 adet Orman İşletme Şefliği 
• 2 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği (Samsun ve Bafra'da) 
• 56 adet Toplu Koruma ve Bölge Koruma Merkezi 

mevcuttur. 

Tablo 9. Samsun orman varlığı alanını 2001 yılı itibariyle vermektedir. 

Tablo 9. Samsun Orman Varlığı Alanı 
Alan Çeşidi 

Ormanlık Alan 
Baltalık Alan 
Açıklık Alan 

Samsun (Ha) 

126.743,5 
40.188.0 
279.004.5 

Bafra (Ha) 

99.609.5 
26.879.0 
165.107.0 

Vezirköprü 
(Ha) 
142,851.0 
56.668.0 
164.083.5 

Toplam 

369.204 
123.735 
608.195 

Kaynak:()rman İşletme Müdürlüğü 
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2.7 Bölgenin Florası 

Arazi yapısı ve iklim özellikleri nedeni ile Samsun İli büyük zenginlik göstermektedir. 
Yağışın yıl içinde dağıldığı, sıcaklık farkının az olduğu bu bölgede bol orman alanlarına 
rastlanır. Kıyı şeridinde 200-300 m yükseltiye ve vadi ağızlarında birkaç km içerilere kadar 
uzanan yeşil çalılıklar bir yalancı maki şeridi görünümündedir. Akdeniz tipin göre daha sık ve 
uzun boylu olan bu maki formunu defne, kocayemiş, sandal, orman gülü, kızılcık, yabani 
fındık, akçakesme. geyik dikeni, böğürtlen ve sarmaşıklar oluşturur. Kızılırmak ve Yeşilırmak 
deltalardaki düzlüklerde yakın zamana kadar dişbudak, kızılağaç, akçaağaç, kavak ve 
meşelerden oluşan geniş düzlük ormanları ve subasar ormanları yer almaktaydı. Ancak 
bunların büyük bir kısmı tahrip edilmiş, geriye küçük orman parçaları kalmıştır. 

Kızılırmak Deltasının Florası: 

Balık Gölü: Bu göl çevresinde 1400 ha genişliğinde Dişbudak. Kızılağaç ve diğer 
yapraklılardan meydana gelen bir orman vardır. Bu göl Kızılırmak deltasının doğu ucunda 
denize paralel uzanır. Göl üç parçadan ibarettir. Deniz tarafında Uzun Göl. ortada Balık Gölü. 
batıda Gıcı Gölü (veya Tatlı Göl) bulunur. Gölün Batısı yoğun sazlıktır. Göl kapalıdır. Göl ile 
deniz arası dişbudak, kızılağaç çınar ormanları ile kaplıdır. Göllerin çevresinde bataklık 
alanda, küçük göllerin kıyılarında Sepetçi Söğüdü. Kofa Otları ve milli kum alanlarda da 
ılgınlar, çeşitli bodur bitkiler ve otlar bulunur. 

Liman Gölü: Deltada yer alan ve denize en yakın olan Lagün Gölüdür. Batısında Kızdırmağa 
kadar uzanan Dişbudak. Gürgen. Meşe, Ormanları ve aralarında küçük tarım alanları yer alır. 
Güneyi sazlıktır. 

Karaboğaz Gölü : Çevresi kısmen bataklıktır. Gölün güneybatısı ve doğu kıyısı tamamen 
sazlarla kaplıdır. 

Ye.yilırmak Deltasının Florası: 

Çarşamba ve Terme Ovalan'ndan meydana gelen Yeşilırmak Deltası kıyısında, her biri 
denizden çalılar ve fundalarla kaplı kordonlarla ayrılmış, denize bağlantılı olan. içinde 
kayıkların, mavnaların barındığı irili ufaklı birçok göl vardır. Deltada sazlıklar, orman 
alanları, kavaklıklar, yağışlı mevsimlerde oluşan bataklık alanlar vardır 

Simenit Gölü: Oldukça geniş ve üzeri Kızılağaç. Karaağaç. Çınar ormanları ile kaplıdır. 

2.S Bölgenin Faunası 

Kızılırmak deltasmdaki göller, bataklık alanlar, altı subasan ormanlar, kuşlar için 
nemli kuluçka alanlarıdır. Kışlama ve konaklama için de geniş alanlara sahip olan Kızılırmak 
deltası ornilolojik yönden büyük önem taşımaktadır. 

Dehada yer alan Balık Gölii'nde tabanı su basan ormanlar çeşitli kuşlar için önemli bir 
kuluçka alanıdır. Balık Gölü balıkçılık yönünden önem taşır. Gölde Sazan, Kefal bol miktarda 
bulunur. Göle Kumcağız Boğazı'ndan Mersin Balığı'da girmektedir. Fakat son yıllarda çok 
azalmıştır. Gölde Su Yılanı. Tatlısu Kaplumbağası, Kurbağa türleri ve Semenderler yaşar. 
Ayrıca göl Planktonlarcada çok zengindir. Kızılırmak Deltası'nın tamamında bu güne kadar 
250 kuş türü belirlenmiştir. Bunlardan 55 tür kuluçkaya yatmaktadır. Kuş türleri çeşitliliği ve 
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barındırdığı yüksek populasyon bakımından uluslar arası kriterlere göre A sınıfına giren sulak 
alandır. 

Kuluçkaya yatan türler: Tepeli Dalgıç, Yumurta Pilici, Karabatak, Tepeli Pelikan, 
(iribalıkçıl. Erguvani Balıkçıl, Alaca Balıkçıl. Küçük Beyaz balıkçıl, Bozkaz, Bozördek, Fiyu, 
Çamurcun. Çıkrıkçın, Yeşilbaş, Kaşıkgaga, Yaz ördeği, Elmabaş, Posbaş, Sakarmeke, 
Suklavuzu. Sutavuğu. Uzunbacak. Kızılgaga, Kocagöz, Küçük Halkalı Yağmurcun, Kızkuşu, 
Kızılbacak. Karabaş Martı, Gümüş Martı. Sumru, Küçük Sumru, Kara Sumru, Akkanatlı 
Sumru. Saz Delicesi. Göl çevresindeki alanlarda üveyik. Kumru, Bıldırcın, Sülün, Deniz 
Kartalı. Bataklık Kartalı, Şahin. Delice Doğan, Küçük Bağırgan, Kartal ve Kerkenez'dir. 

Kışlayan ve Konaklayan Türler: Tepeli Dalgıç, Yumurta pilici, Gri Balıkçıl, Büyük 
Beyaz Balıkçıl. Balaban. Karabatak, Akpelikan, Bozkaz, Sakarca Kazı, Küçük Sakarca Kazı, 
Kuğu. Yeşilbaş. Kılkuyruk, Bozördek, Kaşıkgaga, Elmabaş, Posbaş, Tepeli Patka, Kadife 
ördeği. Altın ördek. Testere Burun, Sakarmeke, Saztavuğu Yumurcun Türleri, Düdükçünler, 
Büyük Kartal ve Saz Delisi, göl çevresinde Çulluk kışlamaktadır. 

Liman Gölü'ndeki saz ve kamışlar ve çevresinde ki ağaçlık ve çalılıklar çeşitli kuşlar 
için iyi bir kuluçka alanıdır. Balık Gölünde, Çernek Gölü'nde rastlanan su kuşlarının büyük 
bir kısmına bu gölde de rastlanmaktadır. Balık Kartalının bu bölgede kuluçkaya yattığı 
sanılmaktadır. 

Karaboğaz Gölü'nde Kefal. Sazan balıkları bulunur. Gölde Su Yılanı. Tatlısu 
Kaplumbağası. Kurbağa türleri ve Semender'ler yaşar. 

Karaboğaz Gölü'nde kuluçkaya yatan türler: Tepeli Dalgıç, Yumurta piçi. 
Karabatak. Gri Balıkçıl. Erguvani Balıkçıl. Alaca Balıkçıl, Küçük Beyaz Balıkçıl. Balaban. 
Küçük Balaban, Çeltikçi, Bozkaz, Bozördek. Yeşilbaş Çamurcun, Fiyu, Yazördeği, 
Kaşıkgaga. Elmabaş, Pasbaş. Sakarmeke, Suklavuzu, Sutavuğu, Uzunbacak, Kılıçgaga. 
Kocagöz. Kızkuşu. Kızılbacak, Karabaş Martı, Gümüşi Martı, Sumru türleri ve Saz Delicesi. 

Karaboğaz Gölü'nde konaklayan ve kışlayan Türler: Tepeli Dalgıç. Yumurta Piçi, 
Gri Balıkçıl, Büyük Beyaz Balıkçıl. Balaban. Karabatak, Akpelikan, Kuğu. Bozkaz. Sakarca 
Kazı. Küçük Sakarca Kazı. Yeşilbaş. Kılkuyruk. Bozördek. Kaşıkgaga. Çamurcun. Elmabaş. 
Pasbaş. Tepeli Patka, Kadife Ördeği, Altıngöz Ördek, Sakarmeke. Testere Burun. Saztavuğu. 
Düdükçünler. Yağmurcun Türleri. Kız Kuşu, Kum Kuşları, çevre ormanlar ve çalılıklarda 
Orman Çulluğu. Karaboğaz Gölü'nde kışlayan kuş popülasyonu 25.000'in üzerindedir. En 
yüksek populasyon 65.850 olarak belirlenmiştir. 

Yeşilırınak Deltasındaki Simenit Gölü'nde Sazan ve Kefal boldur. Çok bol Su Yılanı 
bulunur. Kurbağa türlerine. Tatlı su Kaplumbağalarına rastlanır. Bu sahada da çok sayıda kuş 
kuluçkaya yatmakta, kışlamakta ve konaklamaktadır. Sülünün doğal yaşama ortamlarından en 
önemlisidir. 

Simenit Gölü'nde kuluçkaya yatan türler: Tepeli Dalgıç. Balaban. Gece Balıkçıl. 
Alaca Balıkçıl. Gri Balıkçıl, Erguvani Balıkçıl, Küçük Beyaz Balıkçıl, Cüce Balaban. 
Sakarmeke. Sutavuğu, Suklavuzu, Yeşilbaş, Çamurcun, Boz ördek, Kaşıkgaga. Elmabaş, 
Uzunbacak. Kızkuşu, Sumru, Turna, Leylek, Üveyik, Saz Delicesi. 
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Simenit Gölü'nde kışlayan ve konaklayan türler: Tepeli Dalgıç, Balaban. Büyük 
Beyaz Dalgıç. Gri Balıkçıl, Yeşilbaş, Kılkuyruk Bozördek, Kaşıkgaga, Çamurcun. Çıkrıkçın, 
Fiyıı. Elmabaş. Pasbaş. Tepeli Patka. Kadife ördeği. Sakarmeke. Saztavuğu. Yağmurcunlar, 
Düdükçünler Suçullukları. Kumkuşları ve Orman Çulluğu. 

Samsun İlinde bütün yıl avlanan hayvanlar Kurt. Çakal. Sırtlan, Yaban Domuzu. 
Kuyruk Süren. Karga ve Saksağandır. Avlanması yasak olanlar ise Geyik. Dağ Koyunu. Dağ 
Keçisi. Yarasa, Kirpi. Ayı yavrusu, Karaca Kuşlardan Kumrular, Kerkenez, Çalıkuşu, Guguk 
kuşu. .Ağaçkakan Yaban Tavuğu. Bülbül Familyası, Çekirge Kuşu, Kırlangıç, Leylek, Puhu, 
Baykuş ve Sığırcıktır. 

2.9 Hassas Yöreler 

Tabiatı Koruma Alanı olarak Hacıosman Ormanı: Hacıosman Ormanı Samsun 
İlinin Tekkeköy İlçesi nde bulunmaktadır. 120 hektar bir alana sahiptir. Deniz seviyesindedir. 
Su basar ormanlardandır. Üzerinde yok olma tehlikesinde olan ağaç türlerini barındırır. Bu 
nedenle türleme ve dünya literatürüne geçmiştir. Dünya çapında eşsiz ve tehlikeye maruz bir 
alüvyal orman ekosistemidir. 

Ormaniçi Dinlenme Yerleri Olarak: 

Çakırlar Korusu: Samsun-Bafra asfaltı üzerinde 25 hektar alanda açılan Çakırlar 
Korusu piknik ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır. 

Hasköy Orman Dinlenme Yeri: Orman işletme Müdürlüğünün hemen yanında yer 
alır. Küçük mesire yerlerinin tüm özelliklerine sahiptir. 

Asarcık Orman içi Dinlenme Yeri: Asarcık ilçesinde 10 km mesafede asfalt yola 
sahiptir. Alanı 10 hektardır. Ayrıca Samsun İlinde Çam Gölü Orman Alanları. Geyikkoşan 
mesire alanı Kunduz Ormanı (Vezirköprü). Costal Ormanı. (Tekkeköy). belli başlı orman 
dinlenme verleridir. 

2.10 Bölgenin Su Kaynakları 

2.10.1. İçme Su Kaynakları ve Barajlar 

Altınkaya Barajı (Bafra): Kızılırmak üzerinde kurulmuş olan. 5763 hm'1 depolama 
hacmi ve 50 m. ortalama su derinliği bulunan barajın talvegden yüksekliği (baraj dolgu 
gövdesinin nehir yatağı tabanından itibaren ölçülen yüksekliği) 140m. 'dir. Baraj çevresi 
ağaçlık alanlarla kaplıdır. Çevrede mesire ve piknik alanı olta ve ağlı balık avcılığı 
yapılmaktadır. Yazın, sazan ve benzeri tatlı su balığı bulunmaktadır. Baraj suyu enerji 
üret iminde kullanılmaktadır. 

Derbent Barajı (Bafra): Kızılırmak üzerinde Altınkaya Barajının altına inşaa 
edilmiş: Derbent barajı 29 m. talvegden yüksekliğe sahip 213.000.000 m"1 su tutma 
kapasitelidir. Ortalama su derinliği 11.50 m.'dir. Altınkaya Barajı gibi enerji üretiminde 
kullanılmakladır. Aynı /amanda sulama amaçlı olup balık varlığı açısından Altınkaya 
Barajı'ndan daha fakirdir. 
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Hasan Uğurlu Barajı (Ayvacık): Yeşilırmak üzerinde 135 m. talvegden yüksekliği 
olan baraj 1.080.000.000 m"1 su tutma hacmine sahiptir. Ortalama su derinliği 54 nı'dir. Baraj 
enerji üretimi amacıyla yapılmıştır. Çevresi çam ormanları ile kaplı olup piknik ve mesire 
alanı olarak kullanılmaktadır. 

Suat Uğurlu Barajı (Ayvacık): Yeşilırmak üzerinde Hasan Uğurlu Barajı'nın altında 
yer alan barajın talvegden yüksekliği 38 m.'dir. 175.000.000 nr' su tutma hacmine sahip olan 
barajda ortalama su derinliği 13 m. olup enerji üretimi yapılmaktadır. Baraj aynı zamanda 
Çarşamba ovasının sulanmasında kullanılmaktadır. 

İl Güven Barajı (Kavak): 2.200.000 m1 su tutma kapasitesine sahip barajın ortalama 
su kapasitesi 14 m. d ir. Talvegden yüksekliği 30 m. dir. Sulama amacıyla kullanılmaktadır. 

Kozansıkı Göleti (Kavak): 23 m. talvegden yüksekliğe sahip barajın su tutma 
kapasitesi 373.000 m' olup ortalama derinliği 11.5 m.dir. küçük bir gölet olup sulama 
amacıyla kullanılmaktadır. 

Divanbaşı Göleti (Kavak): Yaklaşık 10 m. ortalama su derinliğine sahip gölet sulama 
amaçlı olup. su depola ma hacmi 1.650.000.000 nY'dür. Talvegden yüksekliği 23 m.dir. 

Ondokuzmayıs Göleti (Merkez ilçe): Su tutma kapasitesi 600.000 m"1 olan göletin 
ortalama su derinliği 1 1 m. dir. Talvegden yüksekliği 22 m. dir. Üniversitenin kullanma suyu 
bu gölden temin edilmektedir. 

( akmak Barajı: Samsun içme suyunu bu barajdan sağlamaktadır. Çarşamba ovasının 
günevinde. Çarşamba ilçesinin 20 km güney batısında Abdal Irmağı üzerinde inşaa edilmiştir. 

2.1(1.2 Akarsular 

Kızılırmak: (ilkemizin en büyük akarsularından Kızılırmak. Sivas'ın İmranlı İlçesi'niıı 
doğusundaki Kızıldağ'dan doğar. Orta Anadolu Bölgesinde geniş bir yay çizerek Sivas. 
Kayseri. Nevşehir. Kırşehir. Ankara. Çankırı ve Çorum illerinden geçer ve Vezirköprü İlçe 
merkezinin 50 km kadar batısından Samsun ili topraklarına girer. Samsun-Sinop sınırını 
çizerek 35 km kadar kuzeybatıdan kuzeydoğu yönünde ilerler daha sonra yeniden kuzeybatıya 
vönelir. Samsun İl toprakları içinde geniş bir yay çizerek Altmkaya barajını geçer ve daha 
sonra geniş Bafra Ovasını kat ederek denize dökülür. Debisi en çok Nisan ve Temmuz 
dönemlerinde yükselir, (zerinde kurulan barajlardan enerji üretiminde, sulamada ve balıkçılık 
alanında yararlanılmaktadır. 

Yeşilırmak: Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'niıı güneyindeki Köse Dağı batı yamaçlarından 
doğmakta olup. Pozantı Çayı. Çekerek suyu ve Kelkit Çayı'nm birleşmesinden oluşmaktadır. 
Yeşilırmak Samsun İline. Tokat'ın Erbaa İlçesinin kuzeyinde batıdan Karakuş Çayını alarak 
girer. Samsun topraklarında önce C'anik Dağlarını aşarak Çarşamba Ovasına ulaşır. Çarşamba 
İlçe merkezini ikiye bölerek kuzeydoğuya yönelip Civa burnundan Karadenize dökülür. 
Yeşilırmağm diğer bir kolu ise Tersakan Çayı'dır. Bu çay Ladik'in doğusundan Mazlumoğlu. 
mevkiinde l.adik üölü'nden doğar. Havza yakınlarında güneye kıvrılarak daha güneye 
vönelip Amasya topraklarına girer. Burada geniş bir yay çizerek Amasya İl merkezinin hemen 
kuzeyinde Yeşilırmak'la birleşir. Bu ırmaktan da enerji üretiminde, sulamada ve su ürünleri 
vetiştinciliğinde yararlanılmaktadır. 
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Mert Irmağı: Mert Irmağı Samsun'un önemli akarsularıııdan biridir. Ladik ilçesinin 
Hacılar dağından doğup Kavak İlçesinin güneyinde bir süre doğu yönünde aktıktan sonra 
kuzey- batıya döner. Samsun İl merkezinin hemen doğusunda Karadeniz'e dökülür. Yatağının 
genişliği 50 metreyi bulmaktadır. Yaz aylarında bu ırmağın su derinliğinin 50 cm kadar 
düşmesine karşın, kışın karların eridiği ilkbahar aylarında derinliği 4-5 metreye ulaşır. 

Engiz Deresi: 19 Mayıs ilçesinden denize dökülmektedir. 

Terme Çayı: Karaorman' dan doğan Terme Çayı, Terme İlçesindeki Simenit Gölü 
çevresindeki sazlıklardan beslenir. Terme İlçe merkezini ikiye bölerek Karadeniz'e dökülür. 

Karaboğaz Deresi: Köseler Dağı'ndan doğan Karaboğaz Deresi, kuzeybatı yönünde 
akarak. Çarşamba ve Terme'den geçerek Simenit Gölü'ne dökülmektedir. 

Kürtün Çayı: Kürtün Çayı, Samsun İl topraklarının orta kesiminde Mahmutlu Köyü 
yakınlarından doğar. Güneybatı ve kuzeybatı doğrultusunda bir vadide akarak, Samsun il 
merkezinin batısından Karadeniz'e dökülür. Bu çayın uzunluğu yaklaşık 35 km'dir. 

Abdal Deresi: Akkuş yaylalarından doğan Abdal deresi kuzeybatı yönünde akar. 
Çarşamba ve Terme'den geçerek, Simenit gölüne dökülür. 

2.10.3 Göller ve Göletler 

Bafra Gölleri: Bu göl Kızılırmağın sol sahilinde yer alır ve Bafra Ovasındaki en 
büyük göldür. DSİ tarafından hazırlanmış olan Bafra Ovası Kolmataj raporuna göre bu gölün 
alanı kış mevsiminde 1390 hektardır. Ancak bu alanın doğuda Balık gölüne bitişik olan ve bu 
gölle deniz arasında bulunan Uzun Göl'ü de içine alması muhtemeldir. Her ikisinin müşterek 
bir çıkışı vardır. Makroskopik araştırmalar, gölde bol miktarda besleyici madde olduğunu 
göstermiştir. Sazan. Akbalık ve Kefal gölde yaşayan başlıca balıklardır. Bafra ovası 
Kızılırmak tarafından ikiye bölünmüş bir durumdadır. Bu her iki bölümde de alüvyonlarla tam 
dolmamış çukurlar vardır. Bu çukurlarda irili ufaklı bir çok göller oluşmuştur. Bunlar 
Karaboğaz Gölü. Balık Gölü. Dut dibi gölü. Liman Gölü, Uzun Göl, Hayırlı Göl. ince Göl. 
Ccrnck Gölü ve Gıcı Gölü dür. 

Çarşamba Gölleri: Bafra ovasında olduğu gibi Çarşamba ovasında da bir çok göller 
oluşmuştur. Bunlardan bazılarının oluşumu akarsu yataklarının değişmesi sonucu olmuştur. 
Çarşamba ovasında. Dumanlı Göl. Akarak Gölü. Akmaz Göl. Koca Göl Körırmak Gölü 
Sarıklık Gölü ve Çiline Gölü bulunmaktadır. 

Cernek Gölü : Bu göl Balık Gölü'nün kuzeyinde Kızılırmağın doğu sahilinde yer alır. 
DSI'nin Kolmataj raporuna göre göllerin alanı 590 hektardır. Göl seviyesi Karadeniz'den 60 
cm. aşağıda, derinliği ise takriben 1.60 m.dir. Besleyici madde boldur. Gölde Akbalık. Sazan 
ve Kefal vardır. 

Liman Gölü: Kızılırmak doğu sahilinde Cernek Gölünün kuzeybatısında yer alır ve 
tahmini alanı 270 hektardır. 7 m. derinliğinde, tabanı ve kıyıları kumdur. Sazan. Akbalık ve 
Kefal bulunur. Beslevici madde bol miktarda bulunur. 
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Karaboğaz Gölü: Kızılırmağın batı sahillerinde yer alır. Göl genellikle 5-6 m. 
derinliktedir ve besleyici madde bakımından zengindir. Kolmataj raporuna göre tahmini alanı 
170 hektardır. Sazan, Kefal ve Akbalık vardır. 

Simenit Gölü: Terme İlçesinin kuzeyinde, denize yakın yerde bulunan Simenit Gölü 
Terme Çayı'nın yatağını değiştirmesi sonucu olmuştur. Deniz kabarması ile dolmuştur. 
Çevresi sazlık ve bataklıkla çevrili olan bu gölde balıkçılık yapılmaktadır. 

Ak«öl: Simenit Gölü gibi Terme Çayı'nın yatağını değiştirmesi ile oluşan bu gölde de 
çok sayıda balık bulunmaktadır. Deniz suyunun basması ile balık varlığının çeşitliliği 
artmaktadır. 

Ladik Gölü: İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta yer alan Ladik Gölü, Ladik Ovasının 
doğusundaki çukurda oluşur. Bu gölde bol miktarda balık bulunmaktadır. Elips biçiminde 
olan gölün uzunluğu beş, genişliği ise iki kilometredir. Derinliği ise yer yer beş metreyi 
bulmaktadır. Göl suyu tatlı olup. Akdağ'dan inen akarsularla beslenir. Çevresi sazlık olan 
gölde bol miktarda Alabalık ve Turna balığının yanında kendine özgü bir cins (Tahta Balığı) 
de bulunmaktadır. 

2.11 Bölgenin Turistik Değerleri 

Turizm, ekonomik gelişmeyi, özellikle sanayileşmeyi etkileyici, yurtiçi ve yurtdışı 
para-sermaye hareketlerini süratlendirir. Tabiat örtüsünün elverişli olması, Kızılırmak ve 
Yeşilırmak Deltaları arasında bulunuşu ili turizm açısından değerli kılmakta, Asya-Avrupa 
transit yolu üzerinde bulunması, hava. deniz, demir ve karayolu ile Türkiye 'nin her tarafına 
bağlantısının olması turizm açısından önemli bir konaklama merkezi konumuna gelmesini 
sağlamaktadır. 

Samsun'un merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerinde de gezilip görülmeye değer çok 
sayıda tarihi ve turistik yerler mevcut olup. yaz aylarında denizden ve kumdan 
yararlanılabildiği gibi kış aylarında da av turizmi yapmaya müsaittir. 

Yörenin Doğal Değerleri Samsun'da turizmin vazgeçilmez üçlüsü denizin, kumun ve 
güneşin yanı sıra artık birçok insanda tutku halini almış alternatif turizm aktivitelerinin 
gerçekleştirildiği alanlarda bulunmaktadır. Yakakent'ten Terme'ye kadar uzanan sahil bandı 
üzerinde çok güzel kuma sahip doğal plajlar denize girmek için idealdir. Yakakent Çamgölü 
mevkiinde Çam ormanları ile kaplı yemyeşil tepeler masmavi sulara inmektedir. Yakakent'te 
gün batımı görülmeğe değerdir. 

Samsun termal turizm açısından da önemli merkeze sahiptir. Havza ve Ladik 
kaplıcaları uzun yıllardan beri bilinen sağlık merkezleridir. Havza 25 Mayıs termal tesisleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Ladik'teki 
Hamamayağı kaplıcası ise ülkemizdeki 1. Derecede önemli ve öncelikli kaplıca 
merkezlerindendir. 

Radyoaktif özellik gösteren Ladik kaplıca suları organizma üzerinde uyarıcı etki 
yapar. Bu nedenle bu suya "Gençlik Suyu" adı verilir. Havza ve Ladik'teki kaplıca sularının 
başta ıomatizmal hastalıklar olmak üzere, kadın hastalıkları, sinirsel hastalıklar, eklem 
hastalıkları ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etki yaptıkları tıbbi olarak 
kanıtlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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Samsun'un yaylaları da diğer yaylalar gibi; yeşili, temiz havayı ve sessizliği özleyenler 
için idealdir. Samsun'dan yaylalara ulaşmak oldukça kolaydır. Ladik-Akdağ yaylaları. 
Vezirköprü- Kunduz Dağı yaylaları yazın başka kışın başka görünmeye değer özellikleri 
barındırırlar. 

2.12 Bölgenin Tarihi Önemi 

Samsun. Karadeniz'in kültürel gelişimini açıklayıcı niteliklere sahiptir. Büyük anıtsal 
yapıların bulunmasının yanı sıra Bafra (İkiztepe), Tekkeköy (delikli kaya) ve yörede yer alan 
tarihi kalelerin yanında, kurtuluş savaşının ilk adımı olma özelliği taşımaktadır. 

İkiztepe Höyüğü: Samsun İli. Bafra îlçesi'nin 7 km. kuzey-batısındaki İkiztepe Köyü 
sınırları içerisinde yer alan höyük, dört yükseltiden oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 375 x 
175m. ebadında bir alanı kaplamaktadır. Araştırmalar sonucu Tepe I'de İlk Tunç Çağı 1 ve II 
ile (jeçiş Çağı (Hitit Öncesi) kültürleri tespit edilmiş, ayrıca İlk Tunç Çağı IH'e tarihlenen bir 
nekropolün varlığı anlaşılmıştır. Tepe H'de ise, İlk Tunç Çağı I ve II ile Kalkolotik Çağ kültür 
kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır. Tepe III ve IV'de yapılan küçük sondajlar sonunda bu 
bölgede İlk Tunç Çağı III kültürünün yaygın olduğu anlaşılmıştır. Tepe I'de İkiztepe'nin son 
kültür katında tümülüs tipi 2 odalı ve dromoslu bir anıt mezar yer almaktadır. Kesme 
taşlardan inşa edilmiş olan mezarın koridorunda ele geçirilen ve İstanbul'da Trakya Kralı 
Lysimakhos (İ.Ö. 306-281) adına basılmış altın sikkeden bu mezarın Hellenistik Çağa ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

1989 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan iyi korunmuş seramik fırını oldukça ilgi 
çekmektedir. Kazılarda taş veya kerpiç temellere veya duvarlara rastlanmamasından 
İkiztepe'de yapıların ahşaptan inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İkiztepe de yapılan 
arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan eserler Samsun Müzesi'nde bulunmaktadır. 

Tekkeköy Mağaraları: Samsun'un 14. km. kadar doğusunda Tekkeköy İlçesi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Fmdıcak ve Çınarlı derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya 
kitlelerinde büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar vardır. 

1941 yılında bir heyet tarafından yapılan kazı ve araştırmalar sırasında, burada çok 
sayıda prehistorik mağara, sığmak ve düz yerleşme yeri keşfedilmiş. Paleolitik çağa dek 
uzanan buluntular elde edilmiştir. Bu mağaralarda yaşayan Paleolitik Çağ insanı, madeni 
tanımamış, bütün aletlerini taş. ağaç ve kemikten yapmıştır. Geçimlerini avcılık ve 
toplayıcılıkla sağlamışlar, taşı yontmak suretiyle yaptıkları el baltaları, mızrak uçları. 
kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlardır. Tekkeköy'de yapılan kazı ve 
araştırmalarda genellikle mezar hediyesi olarak kullanılmış olan çanak-çömlek. küpe. bilezik. 
bıçak-kama. okucu. toplu iğne vb. eserler bulunmuştur. Bu eserler biçimleri ve teknik 
özellikleri ile Orta Anadolu seviyesinde olup. kemik aletler de Orta ve Batı Anadolu'daki 
benzerlerine kıyasla daha ileri bir işçiliğe sahiptir. Çınarcık ve Fmdıcak vadilerinin birleştiği 
yerde ve her iki vadiye hakim durumda bulunan kaya kitlesi "Delikli Kaya" adıyla 
bilinmektedir. Bu kaya kitlesinden çıkan basamaklar, teknik ve biçim yönünden incelenmiş ve 
Delikli Kaya'nın bir Frig Kalesi olduğu anlaşılmıştır. Tekkeköy buluntuları Samsun Arkeoloji 
Müzesi'nde sergilenmektedir. Bafra Asarkale ve Kaya Mezarları Bafra îlçesi'nin 30 km. 
güneybatısında. Kızılırmak Vadisi içerisinde ve Altmkaya Barajı yakınındadır. Asarkale. 
Hellenistik Çağa ait olup savunma (korunma) amacıyla yapılmıştır. Anakayaya oyularak 
yapılmış (3) adet mezarın da aynı döneme ait olduğu sanılmaktadır. 
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Anıtlar 

Atatürk Anıtı: 1928-1938 yılları arasında Avusturalyalı Heykeltıraş Heinz Kreppl 
taralından yapılmıştır. 19 Mayıs 1919'un anısına yaptırılan bu anıtın kaidesinin dört bir 
tarafında Milli Mücadeleyi vurgulayan figürler mevcuttur. 

İlkadım Anıtı: 1981-1982 yılları arasında Heykeltıraş Hakkı Atamalı tarafından 
yapılmıştır. Atatürk'ün doğumunun 100 yılında Samsun halkı tarafından yaptırılan bu anıtın 
öndeki üçlü figürü. Atatürk ve beraberindekilerin Samsun'a ilk ayak basışlarını simgelerken 
Kurtuluş Mücadelesinin buradan başlatıldığını ifade etmektedir. 

Müzeler: 

Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Arkeoloji-Etnografya Müzesi'nin 
inşaatına 1976 yılında başlanmış ve 19 Mayıs 1981 günü ziyarete açılmıştır. Müze orta salon 
ve simetrik olarak yapılmış iki yan salondan ibarettir. Orta salonda antik Amisos kentinde 
ortaya çıkarılan Roma İmparatoru Alexander Severus (M.S. 222-235) zamanında yaptırılan ve 
M.S. 5. yüzyıl sonlarında Bizans Döneminde tamir edilen mozaik teşhir edilmektedir. Mozaik 
taban üzerinde çeşitli mitolojik sahneler simetrik olarak işlenmiştir. Merkezde Akhilleus ve 
Thetis'in yer aldığı Troia savaşı ile ilgili sahne, bu sahnenin dört köşesine yerleştirilmiş 
panellerde mevsimleri simgeleyen portreler ve mevsimlerin arasındaki dikdörtgen panellerde 
Nereidler ve deniz yaratıkları tasvir edilmiştir. Bu figürlü sahnelerden ayrı olarak dikdörtgen 
bir panelde de kurban kesme sahnesi işlenmiştir. Söz konusu mozaiğin kalan kısımları çeşitli 
geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Gene orta salonda antik Amisos kentinde ortaya 
çıkarılan mezar odasında Müze Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma kazısı sonucunda ele 
geçirilen Amisos hazinesi sergilenmektedir. Bir erkek, bir kadın ve bir kız çocuğuna ait olan 
altın takılar (taç. bilezikler, kolyeler, gerdanlıklar, küpeler, düğmeler, elbise süsleri, yüzük 
vs.) müzenin en göz alıcı eserleridir. Hellenistik Döneme ait bu eserler zamanın sanat ve 
işçiliğini tüm ihtişamı ile göz önüne sermektedir. Yine bu bölümde Klasik. Hellenistik. Roma. 
Bizans. Selçuklu. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait sikkeler teşhir edilmektedir. 

()rta salonun sağ tarafında yer alan salonda Samsun ve çevresinde ele geçen 
Kalkolitik. İlk Tunç. Hitit. Hellenistik. ve Roma Dönemlerine ait eserler kronolojik olarak 
sergilenmektedir. Bunlardan Bafra İlçesi. İkiztepe Köyü'ndeki İkiztepe Höyüğü'nde İstanbul 
l'nivcrsitesi'nce yapılan sistemli arkeolojik kazılarda ele geçirilen Kalkolitik. İlk Tunç ve 
Hitit çağlarına ait bronz, kemik, taş ve pişmiş toprak eserler ayrı bir önem taşımaktadır. 
Bronzdan her iki yüzü kabartmalı mızrak ucu. İkiztepe halkının maden sanatında ne kadar 
ileri bir seviyede olduğunu gösteren örneklerden biridir. Ayrıca İkiztepe'de bulunan: İlk Tunç 
Çağına ait ameliyatlı kafataslan da müzenin dikkat çeken bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu 
salonda sergilenen bronzdan çıplak atlet heykeli (M.Ö. 5.yüzyıla özgü orijinalinin M.S. 
I.yüzyıla ö/.gü kopyası) müzenin en gözde eserlerinden biridir. 

Diğer yan salonda ise Samsun yöresinden müzeye intikal etmiş olan etnografik 
nitelikte eserler: bindallılar, peşkirler, cepkenler, para ve saat keseleri, el yazması Kuran'lar. 
süs eşyaları, silahlar, mutfak eşyaları, halı ve kilim vb. eşyalar teşhir edilmektedir. 

Müze bahçesinde Klasik. Roma. Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler 
sergilenmektedir. Bunlardan pithoslar. lahitler. steller. inikasları, çeşitli mimarî parçalar ve 
kabartmalar müze ziyaretçilerinin ilgisini çeken eserler arasındadır. 
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Atatürk Müzesi: Atatürk'ü anma derneğinin girişimleri ile 1968 yılında kurulmuş 
olup müzede Atatürk ile ilgili eşyalar, silahlar, kitaplar ve fotoğraflar sergilenmektedir. Bina 
tamamen taş ve renkli mermerlerle inşa edilmiş olup anıtsal ve etkili bir görünüme sahiptir. 
Renkli mermerden inşa edilen müzenin ön cephesi havuz ve heykellerle süslenmiştir. Bina 
cephesine yerleştirilen rölyef figürler Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve ulusal savaş aşamalarını 
göstermektedir. 

Samsun Eski Fuar alanı içinde 19 Mayıs Galerisi olarak inşa edilmiş bulunan Atatürk 
Müzesi. 1 'Temmuz 1968'de ziyarete açılmıştır. Tamamen taş ve renkli mermerlerle inşa 
edilen müze binası anıtsal ve etkili bir görünüme sahiptir. Ön cephesindeki basamaklar ve 
Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden kabartmalar binaya hareket kazandırmaktadır. Müzede 
Atatürk'e ait 114 eser teşhir edilmektedir. Müzedeki eserler üç bölümde sergilenmektedir. 
Giriş ve çıkış bölümlerinde Atatürk'le ilgili çeşitli kitaplar. Atatürk'ün Samsun'a gelişinde 
çekilmiş kronolojik bir sıraya göre düzenlenmiş fotoğraflar yer almaktadır. Samsunluların 
Atatürk'e armağan ettikleri yöresel tütün yapraklarından oluşan bir tablo da müzede 
sergilenmektedir. Arkadaki büyük salondaki vitrinlerde Anıtkabir Müzesi'nden getirilen 
Atatürk'e ait şapka, kostüm, eldiven gibi giyim eşyaları ile silahlar, bastonlar, yemek takımı 
vb. eşyalar sergilenmektedir. Orta salonun çıkışında sağda; müzeyi ziyaret eden devlet 
erkânının ziyaretleri sırasında istirahat ettikleri, ziyaretleri ile ilgili izlenimlerini yazılı olarak 
dile getirdikleri bir bölüm yer almaktadır. 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Samsun şehri dolaylarında Tekkeköy. Öksürük 
lepe. Toramantepe. Bafra ikiztepe ve Cedit sırtlarında yapılmış olan kazılarda çıkan tarihi 
eserlerin muhafaza edildiği bu müze. 1981 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Bu 
müzede eski tunç çağı. Hitit, Helenistik, Roma. Bizans Devirlerine ait çeşitli seramik, maden. 
cam ve mozaik eserler ile ziynet ve mutfak eşyaları, el yazması kitaplar, işleme ve kilimler 
sergilenmektedir. Çok sayıda lahit mezarlar da vardır. Amisos Hazineleri de bu müzede 
sergilenmektedir. 

Gazi Müzesi: İki katlı dar saçaklı bir yapıdır. Yapının alt katı belediye tiyatrosu, üst 
katı müze olarak düzenlenmiştir. Müze Atatürk'ün çalışma odası, yatak odası ve konferans 
salonu olarak kullanılmış üç odayı kapsamaktadır. Odalarda Atatürk'ün kullandığı eşyalar ve 
fotoğraflar sergilenmektedir. Gazi Müzesi. Samsun. Merkez. Kale Mahallesi. Mecidiye 
Caddesi üzerinde yer almaktadır. İki katlı olan yapının dış duvarları yığma tuğla, iç bölmeleri 
Bağdadî olarak yapılmıştır. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk gelişinde Mıntıka Palas 
olarak bilinen bu binada 6 gün kalmıştır. Ulu Önder'in Samsun'a ikinci gelişlerinde (20-24 
Kylül 1924) Samsun halkı tarafından söz konusu bina Atatürk'e hediye edilmiştir. Yine 
üçüncü (16-18 Eylül 1928) ve dördüncü (22-26 Kasını 1930) gelişlerinde de Samsun halkı 
tarafından kendilerine bağışlanan bu binada konaklamışlardır. Samsun Belediyesi tarafından 
Kültür Bakanlığı'na devredilen binanın restorasyonu yapıldıktan sonra teşhir ve tanzimi 
gerçekleştirilerek 8.11.1998 tarihinde ziyarete açılmıştır. 

Havza Atatürk Evi: Cadde üzerinde yer alan bina zemin kat üzerine iki katlıdır. 
Atatürk 25 Mayıs 1919-12 Haziran 1919 tarihleri arasında Mesudiye Oteli olarak bilinen bu 
binada çalışmalarını sürdürmüştür. Atatürk'ün kaldığı oda. binanın ikinci katmdadır. Bugün 
müze olarak işlev gören bina Özel İdare Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı'na 
devredilmiştir. 
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Camiler: 

Büyük Cami: Batum'lu Hacı Ali Efendi tarafından 9 Eylül 1884 tarihinde 
yaptırılmıştır. Sultan Abdulaziz' in annesi tarafından onarıldığı için Valide Camii de denir. 
Cami kesme taştan yapılmış olup, iki minarelidir. Büyük ana kubbe çevresinde küçük 
kubbeler şeklinde imar edilmiştir. Kubbe kasnağı dışarıdan sekizgen, içten dairevi olup, bitki 
ve geometrik şeklilerle süslüdür. 

Pazar Camii: 14. Yüzyılda İlhanlılar tarafından yapılmış olan cami 1819 yılında da 
onarım görmüştür. Dikdörtgen şeklinde imar edilen caminin üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. 
Mihrabı üç yüzlü ve mihrap nişi kavislidir. 

Yalı Camii: 1312 yılında Sadık Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Sekizgen bir 
kasnak üzerine oturan tronoplu bir kubbeye sahip olan caminin kubbesi kiremit ile örtülü, içi 
ve dışı taş ve tuğla ile örülüdür. Küçük bir minareye sahiptir. 

Türbeler: 

İsa Baba Türbesi: Anadolu'nun fethi sırasında şehit olan isa Baba ve diğer Türk 
mücahitlerin mezarlarını ve küçük bir mescidi ihtiva eden kare şeklinde bir türbedir. 1815 
yılında Uaznedarzade Süleyman Paşa'nın torunu Memduh Bey tarafından onarılmıştır. 

Şeyh Seyyid Kutbittin Türbesi: Büyük islam alimi Abdulkadir Geylani Hazretlerinin 
torunu şeyh Seyyid Kutbittin'in bulunduğu bu türbe ve yanındaki mescidin 700 yıllık bir 
geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Kütahya çinileriyle süslenmiş bu eser yöre halkının ilgi 
duyduğu dini ziyaret yeıierindendir. 

Kdıçdede Türbesi: Kılıçdede'nin Seyyid Kutbittin ve isababa ile beraber Samsun'a 
geldikleri ve Selçuklu Savaşlarında bulundukları söylenmektedir. Savaşta şehit düştükleri 
yerde de türbeleri bulunmaktadır. 

Kiliseler: 

İtalyan Katolik Kilisesi: 1885 yılında yaptırılan kilise bir rahip ile çalışmalarını 
sürdürmekte olup. ziyarete açıktır. 

Sivil Mimari Örnekler: 

Ta.şhan: Sivil Osmanlı Mimarisinin güzel bir örneği olan bu eser. 17. yy. sonlarına 
doğru inşa edilmiştir ve iki katlıdır. 

Bedestan: Genç Osmanlı devrine ait olan bu eser. bugün Bitpazarı adı ile anılan antika 
ve eski eşyaların satıldığı yerdir. 

F.ski Belediye Binası: Eski Belediye Başkanlarından Merhum Gebilizade Necip Bey 
taralından 1913-1914 yılları arasında yaptırılan binanın dışyüzü Ünye Taşı ile kaplanmış ve 
yontma ve süsleme sanatının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. 
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2.13 Meteorolojik Parametreler 

İklim: Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil şeridinde iç 
kesimlerde ıklım iki ayrı özellik gösterir. Sahil şeridinde (Merkez ilçe. Terme. Çarşamba. 
Bafra. Alaçam. 19 Mayıs. Tekkeköy) Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Bunun için sahil 
şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç kesimler (Vezirköprü, Havza. Ladik. 
Kavak. Asarcık ve Salıpazarı) yüksekliği 2000 m.'yi bulan Akdağ ve 1500 m.'yi bulan Canik 
Dağlarının etkisi altında kalır. Burada dağların etkisinden kışlar soğuk, yağmur ve kar yağışlı, 
yazlar ise serin geçer. 

Rüzgar : Samsun kuzey rüzgarlarına devamlı olarak açıktır. En şiddetli esen rüzgarın 
yönü günc> -güneybatı olup bu rüzgar Aralık ayında esen kıble rüzgarıdır. Karayel, Yıldız ve 
Poyraz güneydoğudan esen keşişleme, güneyden esen Kıble ve Lodos rüzgarları Samsun 
bölgesini etkisi altına alır. Bu rüzgarın iklim üzerinde büyük etkisi vardır. İl en çok 
güneybatıdan esen Lodos rüzgarını alır. En hızlı rüzgar yönü ise kuzey batıdır. Kuzeybatı 
rüzgarının hızı saniyede 31.2 m.'ye kadar ulaşabilmektedir. Ortalama rüzgar hızı 2 m/sn 
olmaktadır. 

Basınç: Hava basıncı yer yüzündeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını 
önemli ölçüde etkiler. Yüksek basınç şartlarının olduğu bir alanda hava devamlı çökelme 
eğilimindedir. Bu yüzden kirli hava yükselip dağılanıaz. Yüksek basınç sahaları hava kirliliği 
bakımından olumsuz şartlar içerir. Alçak basınçlarda ise hava hareketleri yükseltici özellik 
gösterdiğinden bu hareket türbülans yolu ile kirli havayı atmosferin üst katlarına taşıyarak 
yüksek katlarda dağılmasını sağlar. Alçak basınç sahaları hava kirliliğinin dağılması açısından 
önemlidir. 

Sis ve Nem: Samsun'da yıllık ortalama bulutlu gün sayısı 189'dur. Açık gün sayısı ise 
58 gün olmaktadır. Kapalı gün sayısı 119 gündür. Kapalı gün sayısı ortalaması 10 gündür. 

İlde nispi nem oranı ülke ortalamasının hayli üzerindedir (% 75). İlkbahar mevsimi en 
yüksek nem oranına sahiptir (% 79.2). Kış mevsiminde en düşük nem oranı % 65. 7 
olmaktadır. Sonbahar ve yaz aylarında nispi nem oranları ise 73.8 ve 75.1 dir. 

Sıcaklık: Sıcaklık ve yağış yönünden Samsun hiç bir bölgeye benzemez. Samsun ili 
sıcaklık ve yağışlar açısından Doğu ve Batı Karadeniz iklimine benzemektedir. Yağışı Doğu 
Karadeniz Bölgesine göre az. sıcaklık ortalaması açısından ise yüksektir. İlin iç kesimleri ise 
deniz etkisinden uzak olduğu için daha soğuktur. Kıyı kesiminde ise kışlar ılık. ilkbahar sisli 
ve serin, yaz mevsimi ise kuraktır. 

Yıllık ortalama sıcaklık 14.3CC dir. Yıllık ortalamalarına göre en sıcak geçen ay 
Temmuz (23.7CC). en soğuk geçen ay (Mart 5.9°C) dir. Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığı 
20°C üzerindedir. Güneş. Temmuz ve Ağustos aylarında çok etkilidir. İlin sahil kesiminde 
ölçülen sıcaklıklar ile sahilden 10-15 km iç kısımlarda ölçülen sıcaklıklar arasında 10°C'ye 
varan farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında deniz kıyısından uzaklaştıkça iç 
kısımlara doğru gidildiğinde sıcaklık değerleri büyük değişim göstermektedir. 

Yağış: Yıllık ortalama yağış ülke ortalamasının üzerindedir (719 mm). Buna karşılık 
ildeki yağış oranı Batı Karadeniz Bölgesi illerine göre değişiktir. İlde yağış en çok Aralık ve 
Kasım ayında olmaktadır. İlin doğusundaki yağış miktarı batısına göre daha fazladır. Yıllık 
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ortalama yağışlı gün sayısı 168 gün civarındadır. Günlük ortalama güneşleme süresi 5,3 saat 
olup yaz aylarında bu süre 8-9 saat arasında değişmektedir. 

3. BÖLGENİN MEVCUT KİRLİLİK DURUMU 

3.1 Toprak Kirliliği 

Arazi ve verimli tarım alanları, endüstriyel emisyonlardan, sıvı ve katı atıklardan 
çeşitli şekillerde etkilenmekte ve kirlenmektedir. Yapılan araştırmalar, hava kirliliği ve asit 
yağmurlarından, kirlenmiş sulardan, katı atıklardan ve zirai mücadele ilaçlarından toprakların 
kirlendiğini göstermektedir. 

Çeşitli endüstriyel, egzoz ve ısınmadan kaynaklanan gazlar topraklara ve üzerindeki 
bitkilere, doğal vejetasyona ve toprağın ekolojik yapısına etki etmektedir. Havaya verilen 
gazlar içinde başta SO2 olmak üzere NOx . HF ve HC gibi kirletici emisyonlar ve oluşturduğu 
asit yağmurları bitki ve toprak üzerinde zararlı etkilere neden olmaktadır. Kirletici gazlar 
içinde bulunan partikül maddelerin taşıdığı Cu, Mn. Sn, Hg, Cd. As. Ni ve benzeri ağır metal 
ve 1 7 element toprak ve bitkiler üzerine toplanmaktadır. 

2000 yılında. İlde faaliyet gösteren Samsun Gübre Sanayi (TÜGSAŞ) ve Karadeniz 
Bakır işletmelerinin ekim alanlarına olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda 
topraktaki kalıntı kirleticilerin miktarları yüzey katlarında fazla olup, özellikle Demir. Bakır. 
Flor birikimi belirlenmiştir. Ayrıca, pH da düşme saptanmıştır. Alınan toprak örneklerinin 
analizi fabrikalar çevresindeki alanların rüzgar yönüne bağlı olarak 3-6 km arasında yoğun 
Flor. Demir ve Bakır emisyonu etkisinde kaldığını göstermiştir. Buna bağlı olarak da toprak 
yüzeyinde asitleşme etkisi göstermiştir. 

Samsun ilinde özellikle tarımsal ilaçların ve gübrelerin neden olduğu kimyasal 
kirliliğin çok fazla olduğu bilinmektedir. Bu yolla kirlenen toprakların aynı zamanda çeşitli 
yollaıla yeraltı sularını, akarsuları. denizleri kirlettiği, kirli sularla sulanan topraklarda zararlı 
maddeler biriktiği bilinmektedir. Örneğin tarımsal üretimi artırmak için Yeşilırmak 
Havzasında (Çarşamba Ovası) yoğun bir gübreleme ve zirai mücadele yapılmaktadır. 
Havzada genelde tüm tarım ürünleri ortalaması dekara 3-20 kg arasında ticari gübre 
atılmaktadır. Ayrıca genellikle büyük ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile 
yataklık olarak kullanılan sap. saman gibi maddelerden meydana gelen ahır gübresi de ova 
tarımında çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Yörede dekara yaklaşık olarak 300-400 kg ahır 
gübresi kullanılmaktadır. 

Yeşilırmak Havzasında bir yılda kullanılan ahır gübresi yaklaşık olarak 28.000 ton 
civarındadır. Bu miktarın yaklaşık %25'i Amonyumnitrat. %75'i ise Amonyumsülfat 
gübresidir. İler türlü tarımın yapıldığı Çarşamba Ovasında yüksek oranda pestisit kul
lanılmaktadır. Uygulanış biçimleri ve dozaj durumları çok değişik olan bu uygulama sonucu 
Yeşilırmak. İlde en çok bu yollarla kirletilmektedir. 

2003 yılında. Araştırma Komisyonunun 11.07.2003 tarihinde yerinde inceleme 
çalışması sırasında. TÜBİTAK toprak numuneleri almıştır. Tablo 10 ve 11 TÜBİTAK 
tarafından yapılan toprak ve su analiz sonuçlarını vermektedir. 
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Tablo 10. TÜBİTAK Tarafından Yapılan Su-Toprak Analiz Sonuçları ve Analiz 
Yöntemleri (Rapor No: B 02.1.BAK.5.01.52.00/3177-11220) 

Parametre / Numune 

Sülfat (S04) 
Nitrat (N()3) 
Toplam Krom (T.Cr) 

•Nikel (Ni) 
Kobalt (Co) 
Kurşun (Pb) ^ 
Arsenik (As) 
Kadmiyum (Cd) 

Samsun İçme 
Suyu Çıkışı 
(mg/1) 
14 
3.0 
<0.02 
<0.05 
<0.03 
<0.05 
<0.003 
0.0016 

Toprak (mg/kg) 
Büyüklü 
Belediyesi 
41 
48 
<0.2 
<0.5 
<0.3 
0.53 
0.12 
<0.2 

Gelemen 

42 
133 
<0.2 
<0.5 
<0.3 
0.56 
<0.03 
<0.2 

Analiz Yöntemleri 

SM-4110 B İyon Kromatografi 

SM-3111 AAS (Alevli) 

SM-3114AAS(Hidrür) 
SM-3113 AAS (Grafit) 

Tablo 11. TÜBİTAK Tarafından Yapılan Su-Toprak Analiz Sonuçlan ve Analiz 
Yöntemleri (Rapor No: B.02.1.BAK.5.01.52.00/3176-11219) 

Parametre / Numune 

Sülfat (S04) 
Nitrat (N(>,) 
Toplam Krom (T.Cr) 
Nikel (Ni) 
Kobalt (Co) 
Kurşun (Pb) 
Arsenik (As) 
Kadmiyum (Cd) 

Çakmak Barajı 
Suyu (mg/1) 

14.5 ±0.7 
2.4±0.16 
<0.02 
<0.05 
<0.03 
<0.05 
0.009 
0.0016 

Toprak (mg/kg) 
Aşağı Cınık 
Mevkii 

79 ±3.6 
11.4 ±7.6 
4.29 
2.76 
0.65 
1.7 
0.16 
<0.2 

Çökçe ve 
Karaoglan 
Mevkii 
45 ± 2 
64 ±4.3 
3.67 
1.61 
0.74 
1.57 
0.5 
<0.2 

Analiz Yöntemleri 
I 

SM- 4110 B İyon Kromatografi ! 

SM-3111 AAS Alevli) 
i 

SM-3114 AAS (Hidrür) { 
SM-3111 AAS (Alevli) 

3.2 Katı Atıklardan Kaynaklanan Kirlilik 

Hvlcıden çıkan çöplerle birlikte, endüstriyel, ticari, madencilik tarım faaliyetleri 
sonunda ortaya önemli miktarda katı atıklar çıkmaktadır. Bu atıkların toplanması ve 
depolanması çeşitli şekillerde arazi kaybı ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. 

Son yıllarda görülen nüfus artışıyla birlikte hızlı şehirleşme ve sanayileşme tüketimin 
çeşitlenerek artması hayat standartlarının değişmesi, kişi başına düşen katı atık miktarını 
yükseltmiştir. Ancak katı atıkların toplanması ve imhasında henüz istenilen seviyeye 
ulaşılamamıştır. Kent çevrelerinde oluşturulan çöp sahaları hem toprağı kullanılamaz hale 
getirmekte hem de başta sağlık olmak üzere çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. 

Çeşitli faaliyetler sonucu meydana gelen atıklar genelde hiçbir işleme tabi 
tutulmaksızın toprak veya su gibi alıcı ortamlara verilmektedir. Özellikle kentte il merkezi ve 
ilçelerin büyük bir problemi olan çöpler arazilere gelişigüzel bırakılmakta ya da 
gömülmektedir. Toprak bu yolla hem mikrobiyolojik açıdan kirlenmekte hem de katı 
atıklardan sızan sular yeraltı sularını ya da akarsuları kirletmektedir. 
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Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da nüfus artışı ve endüstriyel faaliyetlerle birlikte 
şehirleşmede hızlı bir gelişim içindedir. Refah düzeyi yükseldikçe tüketim ve bunun sonucu 
olarak da kişi başına düşen çöp ve katı atık miktarında artmaktadır. Samsunda çöp toplama 
işlemi alt belediyelerce yapılmaktadır. Samsun merkeze bağlı 4 adet belediye bulunmakta 
olup. bu belediyeler Gazi, Canik, ilkadım ve Atakum belediyeleridir. 

3.3 Su Kirliliği 

Yüzeysel Su Kaynakları: 

Tablo 12. Samsun İlinde bulunan yüzeysel su kaynaklan ve kirletici türlerini 
vermektedir. 

Tablo 12. Samsun İlinde bulunan yüzeysel su kaynaklan ve kirletici türleri 
Su Kaynağı 
Karadeniz 

Kızılırmak 

Yeşil ırmak 

Mert İrmağı 

Kürtün Çayı 

Yılanlı Dere 

Engiz Deresi 

Kirlenme Nedenleri 
Evsel sıvı atık, evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faaliyetler, denizcilik 
Evsel atıksular, evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faalivetler 
Evsel atıksular. evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faaliyetler 
Evsel atıksular. evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faaliyetler 
Evsel atıksular. evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faaliyetler 
Evsel sıvı atık. evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faaliyetler 
Evsel sıvı atık. evsel katı atık. sanayi atıkları. 
zirai faalivetler 

Yeşihrmak : Yeşilırmağın önemli yan kollan Kelkit Nehri. Ahırca Suyu. Çekerek 
Irmağı. Mecitözü Deresi ve Tersakan çayıdır. Yeşihrmak havza sınırları içinde Tokat. Çorum. 
Amasya illeri ile Kelkit. Refahiye. Niksar. Suşehri. Akdağmadcni. Alaca. Merzifon. Kavak. 
Çarşamba ilçeleri yer almaktadır. Yeşihrmak doğal sediment yükü ile kalite sınıfı açısından 
sorunlu bir akarsudur. Kelkit çayı Dicle'den sonra en fazla alüvyon yüküne sahip ikinci 
akarsuyumuzdur. Ancak Yeşihrmak alüvyonlarını dinlenme sırasında Almus Barajına bırakır. 
Özellikle yaz aylarında sanayii atık sularından dolayı Yeşihrmak ve kollarında bor. deterjan. 
arsenik, gres ve KOİ değerlerinin standartlarının üzerinde olduğu ve nehirden sulanan 
topraklarda da bor. antimon ve arsenik derişimlerinin yüksek boyutta olduğu daha önce 
yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 

Kızılırmak: Kızıhmağın önemli yan kolları Tecer Suyu. Boğazlıyan Çayı. Delice 
İrmağı. Karadere. Devrez Çayı. Dadı Çayı ve Gökırmaktır. Genel olarak Kızdırmağın 
çözünmüş oksijen açısından normal olduğu, toplam çözünmüş madde açısından da kalitesinin 
II. Sınıfa kadar düştüğü daha önce yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. 

Çakmak Barajı: Tablo 13. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü tarafından Abdal Irmağı-
Çakmak baraj çıkışına ait 10 numaralı istasyonda 2000 ve 2001 yıllarında ölçülen kalite 
gözlem sonuçlarını. Tablo 14 ise aynı istasyonda 2002 ve 2003 yıllarında ölçülen kalite 
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gözlem sonuçlarını vermektedir. (DSİ'nin Abdal Irmağı Çakmak Barajı çıkışındaki su tahlil 
noktası baraj gövdesinin 1 km. mansabında yer almaktadır. 

Tablo 13. Abdal Irmağı-Çakmak Barajı Çıkışı Ölçüm Sonuçları (2000-2001) 

parametre 
Sıcaklık 
PH 
EC 
Toplam 
Çözünmüş 
Katı 
AKM 
Metiloranj 
alkalinetesi 
Fenol ftalein 
Alkalinetesi 
Cl 
NFF-N 
N02-N 
NO;,-N 

birim 
"C 
-
mhos/cm 
mg/1 

mg/1 
mg/1 CaCO:, 

mg/1 CaC03 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

ÇO mg/1 
BOİs mg/1 
KOİ | mg/1 
0-PO4 ! mg/1 
S04 ! mg/1 
Fe 

jNa 
mg/1 
mg/1 

K ! mg/1 
i Ca i mg/1 

2000 
Ocak 
6 
8 
588 
360 

40 
200 

0 

26,98 
0,1 
0,0151 
3.3841 
13.4 
1.4 
0 
0.029 
93.12 
0 
17.94 
2.73 
86 

Mart 
13 
8,1 
370 
200 

20 
142.5 

0 

5,68 
0,2 
0,1558 
1,0608 
12,6 
1,6 
8 
0.06 
36 
0.1067 
5,05 
1.5 
60 

Mg mg/i : 18.85 12.16 
T-koli l-MS/100 950 ,110 

mi 
F-koli l-MS/100 500 44 

Mayıs 
12 
7,7 
340 
180 

60 
167,5 

0 

7,1 
0,1 
0,0423 
0,0762 
10,9 
0,6 
0 
0,066 
7,68 
0,067 
3.98 
1.5 
46 
15.1 

2001 
Ocak 
7,5 
7,8 
582 
320 

20 
175 

0 

19,88 
0,05 
0,0049 
0,6269 
11.6 
1,1 
21,6 
0,056 
118,08 
0,229 
28,06 
1.95 
75 
18.24 

135 1550 

36 2 

Mart 
10 
8,3 
529 
340 

60 
167,5 

0 

19,88 
0,1 
0 
2.1116 
10,6 
1,2 
0 
0,102 
66,24 
0 
11.96 
2.73 
65 

Mayıs 
24 
8,3 
414 
260 

110 
152.5 

0 

19,88 
0,1 
0 
1.0473 
11,5 
0,9 
12.4 
0 
51,36 
0 
14,03 
2.73 
54 

17.63 ı 15.81 
450 3 

ı 
100 1 

_ L ! ^ i \ 1 I 
F-Strep- i I-M A/l 00 İ22 H 13 1) p58 ^ 

m i I , ı I 
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Tablo 14. Abdal Irmağı-Çakmak Barajı Çıkışı Ölçüm Sonuçları (2002-2003) 

parametre 
Sıcaklık 
PH 
EC 
Toplam 
Çözünmüş 
Katı 
AKM 
Metiloranj 
alkalinetesi 
Fenolftalein 
Alkalinetesi 
Cl 
NH3-N 
NCb-N 
NCh-N 
ÇO 
BOÎs 
KOİ 
0-PO4 
so4 
Fe 
Na 
K 
Ca 
Mg 
T-koli 

H-koli 

F-Strep. 

birim 
"C 
-
mhos/cm 
mg/1 

mg/1 
mg/1 CaC03 

mg/1 CaCO.-î 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
nm/1 
mg/1 
mg/1 
EM S/100 
mi 
EMS/100 
mi 
E MA/100 
mi 

2002 
Ocak 
8 
8,1 
402 
220 

10 
102,5 

0 

8,52 
0,05 
0 
1,0769 
12,9 
1,8 
37,8 
0,038 
58.08 
0 
5.83 
1,88 
48 
13,24 
5 

2 

0 

Mart 
12 
7,38 
463 
260 

0 
130 

0 

1,42 
0,25 
0 
0,7278 
12,1 
1,2 
13,17 
0,001 
76,8 
0 
8.37 
1.95 
81,16 
11,55 
43 

40 

2 

Mayıs 
22 
7,29 
432 
320 

010 
137,5 

0 

19,88 
0,1 
0 
0,46685 
10,3 
0,7 
0 
0,0236 
56,18 
0,07097 
11,04 
1,95 
56,11 
13.98 
6 

0 

0 

2003 
Ocak 
9 
7,9 
449 
250 

40 
130 

0 

15,62 
0,1 
0 
0,1661 
10,4 
1,8 
1,9 
0,033 
69,6 
0 
17.02 
1.95 
47,13 
16,42 
850 

4 

0 

Mart 
7 
7,9 
329 
210 

10 
160 

0 

7,8 
0,1 
-
-
12,6 
3,2 
7.9 
-
27.4 
0,6 
8.95 
1.56 
54,1 
10,9 
24 

6 

4 

Mayıs 
15,5 
8,3 
415 
250 

0 
157,5 

0 

7,8 
0,05 
0 
1.07 
11.4 
3,5 
7,6 

0,03 
5,06 
1,56 
52.1 
20,1 
26 

6 

4 

Tablo 13 ve 14 incelendiğinde. Toplam Koli, E-koli ve Fekal Streptekok 
parametrelerinin dışındaki diğer parametrelerin, Türk İçme Suyu Standartlarına. Avrupa 
Topluluğu Standartlarına ve WHO standartlarına uygun olduğu gözlenmiştir. Ancak 
tablolardan anlaşılacağı üzere baraj çıkışından alınan numunelerde mikrobiyal kirliliğin söz 
konusu olduğu belirlenmiştir. Baraj çıkışının sıkı denetime tutularak bu kirliliğin önlenmesi 
gerekmektedir. İçme suyu arıtma tesisi çıkışından alınan numunelerin analizleri SASKİ 
tarafından yapılmaktadır. Ek-1 'de verilen analizler incelendiğinde mikrobiyal kirliliğin arıtım 
sonrasında çözümlendiği belirlenmiştir. 

3.4 Hava Kirliliği 

İsınma, endüstri tesisleri ve motorlu taşıtlar hava kirliliği oluşumuna neden olan 
kaynaklar olup. her ne sebeple olursa olsun fosil yakıtların (fuel-oil, kömür ve doğalgaz gibi) 
yakılması sırasında, ortam oksijeninin ve yanma sıcaklığının az veya fazla olması gibi 
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etkenlerden dolayı açığa çıkan gaz artıklar (karbon monoksit, kükürt oksitler, azot oksitler. 
hidrokarbonlar vb.) ve partikül maddeler atmosfere karışarak hava kirliliğine neden 
olmaktadırlar. 

3.4.1 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği 

Kentlerimizdeki hava kirliliği özellikle ısınma döneminin başlaması ile birlikte artış 
göstermektedir. Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri 
arasında; ısınmada düşük vasıflı yakıtların iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, 
yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve kullanılan kazanların işletme bakımlarının düzenli 
olarak yapılmamasını sıralamak mümkündür. Bunların yanı sıra hızlı nüfus artışı ve kentlerde 
nüfus yoğunlaşması, topografık ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi ve 
dolayısıyla çarpık kentleşme şehirlerimizde görülen hava kirliliğini artıran etkenler arasında 
yer almaktadır. 

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinde konutlarda kullanılan yakıt niteliğinin etkisi 
büyük olduğundan, Çevre ve Orman Bakanlığı'ne a, illerde yapılan hava kirliliği ölçümlerinin 
sonuçlarına göre illerin kirlilik dereceleri belirlenmektedir. İllerin kirlilik derecelerine göre 
kullanacakları kömür özellikleri Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii kaynaklar 
Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenmiş olup, 17 Mayıs 1999 tarih 
ve 6260 sayılı Başbakanlık yazısı ile Valiliklere gönderilmiştir. 

Samsun İlinde Sağlık Bakanlığı Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 
hava kirliliği ölçümleri (kükürt dioksit ve Partikül Madde) yarı otomatik bir cihazla il 
merkezinde yapılmaktadır. Hava kirliliği ölçüm sonuçları, her ay Valilik tarafından Çevre ve 
Orman Bakanlığına gönderilmektedir. Türkiye'de kış sezonu itibariyle yoğun bir hava kirliliği 
yaşandığından hava kirliliği değerlendirmelerinde Ekim-Mart dönemi ölçüm sonuçları göz 
önüne alınmaktadır. 1997-2002 yılları itibariyle Samsun ilinde kükürt dioksit ve Partikül 
Madde hava kirliliği değerleri Tablo 15 ve Tablo 16"de yer almaktadır. 

Yapılan ölçüm sonuçlan her yıl aylık olarak Valilik tarafından Çevre ve Orman 
Bakanlığına gönderilmekte olup, gelen bu ölçüm sonuçlan kış sezonu itibariyle 
değerlendirilmekte ve SO? ve PM açısından 120 ug/Nnr' üzerinde olan iller 1. derece. 120-60 
ug/Nm1 arasındaki iller 2. derece ve 60 ug/Nm' altı 3 derece kirli iller olarak 
değerlendirilmektedir. 

lablo 15. Kış 
Kış sezonu 
(1-kim-,Mart) 

Sezonu Ortalama SO2 ve Pfv 
İstasyonlarda 

1 ölçülen Kış sezonu 
Ortalama Değerleri 

S02 j~PrvT 
;(ug/Nm;) (ug/Nm5) 

Değerleri 
I1KKY . 

S02ug/Nnr1 

ug/Nnr1 

Kış sezonu ort: 250 Kış sezonu 

PM 

ort. : 
I 997-1 998 
I99K- 1 999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 

6 2 _ 
53 

" 4 İ -

30 '" 
266 
I5V 

27 
J25~ 

(Ekim-Mart) 

Hedef 
Kış sezonu ort: 120 
(Ekim-Mart) 

200 
(Ekim-Mart) 

Hedef 
Kış sezonu ort: 
(Ekim-Mart) 

120 
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Tahlo 16. Yıllık Ortalama SQ2 ve PM Değerleri 
Yıllar 

1997 
199 S 
1999 
2000 
2001 

Yıllık Ortalama Değerler 
S02 
(ug/Nm3) 
49 
53 
42 
36 
43 

PM 
(ug/Nm3) 
23 
23 
20 
27 
29 

HKKY 
S02 
(ug/Nm3) 

UVS: 150 

Hedef 
UVS: 60 

PM 
(ug/Nm3) 

UVS: 150 

Hedef 
UVS: 60 

İki kapsamda. Tablo 15"deki kış sezonu ortalama değerlen incelendiğinde Samsun ili 
özellikle 2001-2002 ile 2002-2003 yıllarında kükürt dioksit açısından 1. derece kirli iller 
arasında yer almaktadır. Tablo 16"da yer alan yıllık ortama değerlerle Tablo 15'de yer alan kış 
sezonu ortalama değerleri karşılaştırarak değerlendirdiğimizde ilde ısınma döneminde (ekim-
mart) yogim bir hava kirliliği sorunu yaşandığı anlaşılmakta olup. sorunun kaynağının ısınma 
döneminde kullanılan yakıtlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Knerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve 
kuruluşların ortak çalışmaları sonucunda illerin kirlilik derecelerine göre kullanılacak ısınma 
amaçlı yerli ve ithal kömür özelliklerinin belirlendiği Başbakanlık yazısına da atıfta 
bulunularak, (,'evre ve Orman Bakanlığınca her yıl ısınma döneminde yaşanan hava kirliliği 
ile mücadele kapsamında hava kirliliğinin kontrolüne ilişkin bir genelge Valiliklere 
gönderilmektedir. Valilikler genelge kapsamında yakıt programlarını hazırlamakta ve Mahalli 
(,'evre Kurul Kararı ile uygulamaya geçirmektedirler. Samsun ilinde kullanılan yakıt türü ve 
miktarı Tablo 17"de ver almaktadır. 

Tablol7. İlde Kullanılan Yakıt Miktarları ve Türleri 
Yakıt Cinsi 
Odun 
İthal Kömür 
(taşkömürü/linyit) 

Yıllar 
j 1995 | 
! 1996 
1997 

i 1998 

Tüketilen Miktar (ton/yıl) 
5000 
4000 
3000 
10 000-150 000 

Samsun ilinde özellikle ısınma döneminde yaşanan hava kirliliğinin kaynağı olan ve 
ilde yakıt olarak kullanılan yakıtlara ilişkin Tablo-3'de verilen değerler incelendiğinde; İlde 
katı yakıt kullanıldığı ve yıllar itibariyle miktarında artış gözlendiğinden ısınmadan 
kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için (incelikle, il merkezinde kalorisi yüksek ve 
kükürdü düşük yakıtların kullanımı ve bu yakıtları en verimli şekilde yakacak yakma 
sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilin nüfus artışı, meteorolojik şartları. 
topoğrafık yapısı, kentleşme, endüstrileşme ve motorlu taşıt yoğunluğu gibi faktörler göz 
önüne alınarak ilde yaşanan hava kirliliğini azaltacak Temiz Hava Planlarının hazırlanarak bu 
planlar bir an (ince uygulama geçirilmelidir. 

3.4.2 Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği 

Kentlerde ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar nüfus ve gelir düzeyinin yükselmesine 
paralel olarak artan motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı egzoz gazlan da önlem alınması 
gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Benzinli ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz 
gazlarında bulunan zararlı maddelerin özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent 
merkezlerinde çevreye verdiği zararlar oldukça fazladır. Motorlu kara taşıt araçlarında atık 
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gaz çıkışları yer seviyesine çok yakın olduğundan, atmosfere atık gaz emisyonu yayan diğer 
kirletici kaynaklara göre çok daha büyük zararlara yol açmaktadırlar. Bu emisyonlar solunum 
yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Genellikle kent 
merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının %70-90'nidan, azot oksit (NO) 
emisyonlarının %40-70'inden, hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık %50'sinden ve 
şehir bazında kurşun emisyonlarının %100'ünden, özellikle motorlu taşıtlar sorumludur. 
Samsun ilinin özellikle caddelerin dar olması, rüzgar yönünü kesecek şekilde binaların 
dizaynı motorlu taşıt emisyonlarının çevresel etkilerini artırmaktadır. Motorlu araçlardan 
kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla İl Çevre Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü 
elemanlarınca yılın belli zamanlarında egzoz emisyon kontrolleri yapılmaktadır. Şehir 
merkezinde hava kirliliğinin yaklaşık %40-60'ı motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır. 

3.4.3 Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği 

Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ve çevre arasında çok yönlü ve 
birbirini etkileyici nitelikte çok sıkı bir ilişki olup, bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar 
yanında, çevre koruma açısından önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı 
takdirde çevre üzerinde ve toplumda olumsuz sonuçlar doğuran bir dengesizlik sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Bu dengesizlik sorunu ise; kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine ve 
sanayi sektöründen kalkınmada beklenen yararların giderek kaybolmasına neden olmaktadır. 
Sanayi tesisleri kurulurken yer seçiminde sadece ekonomik kolaylıklar açısından özendirici 
Faktörlere ağırlık verilmesi de hava kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. Türkiye'de 
endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı 
düzenlemeler, esas itibariyle 2 Kasım 1986 tarih ve 29269 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiştir. 

Çalışmaları ve yapısı uyarınca sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan 
IIKKY- 1-k 8*dc A ve B listeleri halinde verilen tesislerin kurulması ve işletilmesi izni bu 
yönetmelik hükümlerine göre emisyon izni alınmasını gerektirir. 

İl sınırları içersinde yer alan ve Tablo 18"de sıralanan sanayi tesislerinin her biri Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY)'ne tabi olduğundan, her bir sanayi tesisi söz 
konusu yönetmelik kapmasında getirilen emisyon sınır değerleri ve esasları sağlayarak 
yönetmelik gereği emisyon izinlerini almak zorundadırlar. 

Araştırma Komisyonu inceleme konusu olan mobil santrallerin kurulu bulunduğu 
Tekkeköy havzası içerisinde Samsun 1 ve Samsun 2 Mobil Santralleri. Samsun Gübre 
Fabrikası. Karadeniz Bakır İşletmeleri gibi Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde kirletici 
vasfı yüksek tesisler grubunda sıralanan işletmeler ile orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşları 
bulunmaktadır. Bölgede yer alan sanayi tesisleri HKKY gereği emisyon izni almak 
zorundadır. 

Tekkeköy ve civarında hava kirlilik seviyesi ölçüm istasyonu bulunmadığından. 
santrallerle aynı pafta üzerindeki alanda kurulu bulunan Samsun Gübre fabrikası ile 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin bölge hava kirliliğine katkı payları hakkında bir değerlendirme 
yapmak mümkün değildir. Ancak her iki işletmenin kapasitesi ve kirletici parametreleri. 
kullanılan teknoloji vb. etkenler göz önüne alındığında, bölgede yaşanan kükürt dioksit 
kirliliği açısından önemli kaynaklar arasında olduğunu söylemek mümkündür. Bölgede hava 
kirliliğine katkı sağlayacak sanayi tesisleri Tablo 18"de yer almaktadır. 
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Tablo 18. Tekkeköy Civarındaki Sanayi Tesisleri 
Sıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13. 
15 
16 
17 

Tesisin Adı ve Adresi 
Ünye Çimento San Tic. A.Ş. Kutlukent/Samsun 
AygazDolumTesisi Kutlukent/Samsun 
Karadeniz Bakır işletmeleri Tekkeköy/Samsun 
TUGSAŞ Tekkeköy/Samsun 
Yason Akü Tic. A.Ş. Örnek San. Sit. 32. Blok No: 1 Tekkeköy/Samsun 
Madeni Mutfak Eşyaları Örnek San. Sitesi 33 Blok No: 1 Kutlukent/Samsun 
Akın Rejenere Kauçuk ve Lastik Ayakkabı 
Altay Kauçuk san. Tic. Ltd. Şti 
19 Mayıs San. Sitesi Samsun 
Oto Binbirçeşit Koli. Şti. Organize san. Böl. Kutlukent/Samsun 
Madde Bakır Filmaşin San. A.Ş. Kutlukent/Samsun 
Yeşilyurt izabe Tesisleri 
DÜELSAN 
Samsun Bakır Boru San. Tic. Ltd. Şti 
Samsun makine San. 
Ak Metal San. Tic. A.Ş. 
Yıldız Kimya 

3.4.4 Santrallerin Kurulu Bulunduğu Bölgedeki Hava Kirliliği 

Türkiye genelinde hava kirliliği ölçümleri Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısssıha 
Merkezi tarafından 76 yerleşimde 198 istasyonda kükürt dioksit ve partikül madde ölçümleri 
yapılmaktadır. Samsun il merkezinde 2 istasyon olmakla birlikte 2003 yılında istasyonlardan 
birinin arızalanması nedeniyle 1 istasyonda hava kirliliği ölçümleri gerçekleştirmiştir.Olçüm 
sonuçları ve değerlendirmesi Bölüm 9.16.4.1 'de yapılmıştır. Ancak mobil santrallerin kurulu 
olduğu Tckkeköy'de hava kirliliği ölçüm istasyonu bulunmamaktadır. Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ncu 2002 yılı içersinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri 
ve Çevre Araştırma Enstitüsüne yaptırılan "Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme Sistemleri 
Projesi" kapsamında yapılan çalışma sonucunda Samsun ilindeki hava kirliliğinin ölçümü ve 
izlenmesi için Merkezde 3 adet, kirletici vasfı yüksek tesislerin kurulu bulunduğu 
Tckkeköy'de 1 adet. Çarşamba ve Bafra'ya 1 er adet olmak üzere toplam 6 adet hava kirliliği 
ölçüm istasyonunun kurulması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Tckkeköy'de sürekli sabit hava kirliliği istasyonu bulunmadığı için. mobil santrallerin 
bulunduğu bölgedeki hava kirliliğinin tespiti için ancak, farklı yerlerde, belirli zamanlarda ve 
farklı kurum kuruluşlarca yapılan hava kirliliği ölçüm sonuçlarından yaralanarak 
değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan ölçüm sonuçları ve 
değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır. 

(/evre ve Orman Bakanlığı tarafından Tekkeköy Kaymakamlığı'nın bahçesinde 2001 
tarihinde Ocak. Şubat. Mart. Nisan ve Mayıs aylarında günlük olarak SO? ve toz ölçümleri 
yapılmış olup. aylık ortalama ölçüm sonuçları Tablo 1 9'da yer almaktadır. 
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Tablo 19. Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Ölçülen Hava Kirliliği 
ÖLÇÜM TARİHİ 

Ocak 2001 avlık ort 
Ocak 2001 avlık max 
Şubat 2001 aylık ort 
Şubat 2001 aylık max 
Mart 2001 avlık ort 
Mart 2001 avlık max 
Nisan 2001 avlık ort 
Nisan 2001 avlık max 
Mavıs200I avlık ort 
Mavıs2001 avlık max 

S02 
u.g/Nm3 
14 
27 
15 
24 
10 
17 
10 
18 
29 
57 

PM 
ug/Nm3 
24 
52 
14 
40 
8 
19 
21 
166 
13 
25 

HKKY 
S02 ug/Nm3 

KVS: 400 
UVS: 150 

Hedef KVS: 150 
Hedef UVS: 60 

Ölçüm Sonuçları 
HKKY 
PM ug/Nm3 

KVS: 300 
UVS: 150 

Hedef KVS: 150 
Hedef UVS: 60 

(Not: i İVS: uzun vadeli yıllık ortalama sınır değer, KVS: kısa vadeli günlük ortalama sınır 
değer) 

Tablo 19 incelendiğinde. Tekkeköy Kaymakamlığı bahçesinde yapılan ölçüm 
sonuçlarının genel itibarı ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde verilen hava 
kalitesi sınır değerlerini sağladığı anlaşılmakla birlikte hava kalitesi ölçüm sonuçlarının o 
bölgeyi temsil etmesi için hava kirliliği ölçüm cihazının en uygun yere konulmuş olması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda: yapılan ölçümlerin Tekkeköy bazında değerlendirilmesi 
uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

KNVV Tarafından 2002 yılında Yapılan Hava Kirliliği Seviyesi Ölçümleri: 

LNYY tarafından pasif örnekleme yöntemi kullanılarak Tekkeköy yöresinde bulunan 
Çırakman köyü. KBİ lojmanları. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü noktalarına 1 Mart 
2002 tarihinde yerleştirilen SOı ve NO2 difüzyon tüpleri 16 Mart 2002 tarihinde değiştirilmiş 
ve toplanan tüpler analiz için İngiltere'deki Gradko International LTd. firmaya gönderilmiştir. 
()leüm sonuçları ve ölçüm noktaları Tablo 20'de verilmektedir. 

1 ablo 20. 1-16 Mart 2002 Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları 
S02 ug/Nm3 

Ölçüm Yen i Analiz sonucu 1 HKKY 
N02 ug/Nm3 j 

Analiz f HKKY 
sonucu i 

Çırakman Kövii 47 
KBİ Lojmanları 89 

KVS: 400 
UVS: 150 

12 
22 

KVS:300 
UVS: 100 

Karadeniz 
Araştırma 

farımsal 
înstitüsü 

35 
Hedef 
KVS: 150 
UVS: 60 

1 20 
! 1 

(Not: 1 VS: uzun vadeli vıllık ortalama sınır deÛer. KVS: kısa vadeli günlük ortalama simi
de Ü er 

Ayrıca HNVY firması tarafından Mart 2002 ile Kasım 2002 tarihleri arasında 6 
noktada yapılan SO2 hava kirlilik seviyesi ölçüm sonuçları Tablo 21 "de. NO2 hava kirlilik 
seviyesi ölçüm sonuçları ise Tablo 22'de verilmektedir. 
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Tablo 21. SO? Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçlan 

Aylar 

Mart 2002 
Nisan 
2002 
Mayıs 
2002 
Haziran 
2002 
Temmuz 
2002 
Ağustos 
2002 
Eylül 
2002 
Ekim 
2002 
Kasım 
2002 

Difüzyon Tüpü Lokasyonu 
Çırakman 

Köyü 
40,0 

30,4 

49,3 

67,0 

11,8 

7,3 

56.1 

66,5 
100,3 

Endüstriyel 
Bölge 
78,0 

75,0 

172,9 

174,8 

31,7 

23,6 

48,3 

35,2 
52,1 

Tekkeköy 

37,5 

46,0 

72,3 

104,3 

28,3 

19,2 

61,9 

50,9 
73,0 

Tarım 
Araştırma 

32,0 

26,0 

31,6 

48,3 

6,4 

21,7 

13,1 

7,4 
26,4 

Tekkeköy 
Hane 

-

58,0 

53,9 

51,7 

19,6 

11,3 

41,4 

36,8 
86,3 

Çakmak 
Barajı 

-

15,1 

10,6 

7,8 

17.4 

9,3 

3,0 
12,9 

Tablo 22. NO2 Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları 

Aylar 

Mart 2002 
Nisan 2002 
Mayıs 
2002 
Haziran 
2002 
Temmuz 
2002 
Ağustos 
2002 
Eylül 2002 
Ekim 2002 

j Kasım 
) 2002 

Difüzyon Tüpü Lokasyonu ] 
Çırakman 

Köyü 
11.1 
12,0 

10.1 

8.9 

9,0 

8.0 
8.2 
15.5 
17.3 

Endüstriyel 
Bölge 
20.0 
13.0 

13,4 

11,0 

14.6 

14,7 
15.8 
13.6 
24,0 

Tekkeköy 

7,6 
25,0 

42,8 

25,1 

36.4 

31.2 
27,2 
26,5 
35.2 

Tarım 
Araştırma 

16,5 
10,7 

10,8 

11.6 

14,6 

9.5 
13,6 
11.6 
20.5 

Tekkeköy 
Hane 

-
18,3 

15,5 

17,7 

22.9 

27.8 
22,8 
16.7 
31,8 

Çakmak 
Barajı ] 

1 

| 

4.5 

5.2 

4.9 

4.1 
3.0 
2.4 
2.9 

ENVY tarafından inşaat süreci içinde belli dönemlerde havada asılı partikül maddelerin 
(loz) yer seviyesi konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla Mayıs 2002 döneminde KBİ 
Lojmanları ve İnşaat sahasındaki şantiye yapılarının yakınında gerçekleştirilen toz ölçüm 
sonuçlan Tablo 23'de verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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'fablo 23: Toz Ölçüm Sonuçları 

Ölçüm Noktaları 

KF3I Lojmanları 
İnşaat Sahası 

PMıo Ölçüm Sonuçları (ug/m3) 

1 .Gün ort 

30.0 
40,2 

2. Gün ort 

38,4 

HKKY 
PM 

ug/m3 

KVS: 300 
Hedef KVS: 150 

(Not: UVS: uzun vadeli yıllık ortalama sınır değer, KVS: kısa vadeli günlük ortalama sınır 
değer) 

2002 tarihinde yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde; ENVY firması tarafından 
Mart 2002 ile Kasım 2002 tarihleri arasında aylık ortalama olarak ölçülen yer seviyesi N02 
ve PM kirlilik değerleri. HKKYYle N0 2 ve PM için verilen UVS ve KVS sınır değerleri 
sağlamaktadır. Ancak. SO2 kirlilik değeri özellikle Endüstriyel Bölgede; Mayıs. Haziran ve 
Kasım aylan, Tekkeköy'de Haziran ayı itibarı ile aylık ortalamalar 100 ug/m' ün üzerinde 
olduğundan, bu noktalarda saatlik ve günlük ortalamaların HKKY'nde verilen saatlik ve 
günlük hedef sınır değerlerin aşılabileceğini düşündürmekte olup. bu noktalarda saatlik 
olarak sürekli ölçüm yapılmış olması halinde SO2 kirliliği açısından doğru bir değerlendirme 
yapılabilecektir. Ayrıca, 2002 yılı itibarı ile mobil santraller devrede olmadığı için bu zaman 
aralığında ölçülen değerler KBİ, TÜGŞAS ve küçük ölçekli diğer işletmelerden 
kaynaklanmaktadır. 

RNVY Tarafından 2003 yılında Yapılan Hava Kirliliği Seviyesi Ölçümleri: 

ENVY tarafından Aralık 2002 den 2003 tarihine kadar 6 noktada yapılan hava 
kirliliği ölçüm sonuçlan Tablo 24'de verilmektedir. 

Tablo 24 Envy Tarafından Ocak 2003-Mayıs 2003 Tarihlerinde Samsun Mobil 
Santrallerinin Etki Alanında Pasif Örnekleme Yöntemi İle Yapılan Hava 
Kirliliği Ölçüm Sonuçları 

Zaman Periyodu 
! SO? Konsantrasyonu (f-ig/m1) 

Yer 

(,'ıragman 
Köyü 
Yolu 

Endüstriyel 
Bölge 

Tekkeköy 

Tarım 
Araştırma 

Tekkeköy 
1 İane 

Çakmak 
Barajı 

Ocak 
2003 

42.5 

56,3 

63,1 

25.8 

99,9 

8,6 

Şubat 
2003 

22.5 

31.9 

49,8 

37.4 

82,3 

9.2 

Mart 
2003 
17.5 

18.9 

32 

19,9 

29.3 

11,1 

Nisan 
2003 

28.9 

58,7 

37,4 

38.1 

45,9 

17,4 

Mayıs 
2003 
72.7 

113.4 

62,8 

22,1 

77,4 

4,8 

Ortalama 

36.82 

55.84 

49.02 

29.2 

76.14 

10.22 

11 VS: l İzim Vade Yıllık Hava Kalitesi Sınır Değeri : 150 (.ıg/m1 

l !VS: l izim Vade Yıllık Hava Kalitesi Hedef Sınır Değeri: 60 j.ıg/m'1 
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Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11-17/07/2003 tarihleri arasında değişik 
noktalarda karbon monoksit. kükürt dioksit ve azot dioksit kirleticileri ölçülmüş olup, ölçüm 
sonuçlarını içeren rapor Ek-2ude yer almaktadır. 

2003 tarihinde yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde; ENVY firması tarafından 
Ocak 2003 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında aylık ortalama olarak ölçülen yer seviyesi SO2 
kirlilik değeri özellikle Endüstriyel Bölgede; Mayıs, ayı itibarı ile aylık ortalama 100 ug/nr1 

ün üzerinde olduğundan, bu noktada saatlik ve günlük ortalamaların HKKY'nde verilen 
saatlik ve günlük hedef sınır değerlerin aşılabileceğini düşündürmekte olup, bu noktada 
saatlik olarak sürekli ölçüm yapılması halinde S02 kirliliği açısından doğru bir değerlendirme 
yapılabilecektir. 

I lava kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesine yönelik ölçümlerin en az 6 ay süre ile 
yapılması gerektiğinden. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11-17/07/2003 tarihleri 
arasında değişik noktalarda, sadece bir gün süre ile yapılan karbon monoksit. kükürt dioksit 
ve azot dioksit ölçümleri ile ilgili bir değerlendirme yapılamamaktadır. 

3.4.5 Santrallerin Mevcut Hava Kirliliğine Katkı Payı 

Bir tesisten atmosfere verilen her bir kirleticinin toplam kütlesel debi değerinin HKKY 
Hk-2'dc yer alan sınır değerleri aşması halinde HKKY Ek-2 gereği tesisin bölge hava 
kalitesine katkı payının belirlenerek, tesis etki alanı içersinde aşan parametrelerin hava kirlilik 
seviyesinin ölçüm ve tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Mobil santrallerin kurulu bulunduğu alanda aynı pata üzerinde yer alan HKKY 
kapsamında kirletici vasfı yüksek tesisler grubundaki Samsun Gübre Fabrikası (TÜGSAŞ) ile 
Karadeniz Bakır İşletmeleri bölgede yaşanan kükürt dioksit kirliliğinin ana kaynakları 
arasında yer aldığından öncelikle bu işletmelerden kaynaklanan kükürt dioksit miktarının da 
belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu işletmelerin kükürtdiokist açısından durumuna 
bakacak olursak: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri: 1970"li yıllarda ülkemizin en büyük blister bakır 
üreticisi olarak faaliyete geçen Karedeniz Bakır İşletmelerinde; Flotasyon Tesisi, İzabe Tesisi 
ve Sülfürik Asit Fabrikası mevcuttur. Blister bakır üretimi 38.760 ton/yıl. sülfürik asit üretimi 
282.000 ton yıldır. Söz konusu işletmenin en önemli kükürt dioksit kirliliği yaratan tesisi. 
Sülfürik Asit l'abrikasıdır. Bakır elde etmek için kullanılan hammaddenin (CuFeS? içerikli) 
fuel-oil ile yakılması sonucunda: gerek yakıt içerisindeki gerekse hammadde içindeki kükürt. 
kükürt dioksit haline getirilmekte, oluşan kükürt dioksit Tek Kontak Yöntemi ile % 98 
verimle Sülfürik Asit Fabrikasında sülfürik aside (^SO-Odönüştürülmektedir. Sülfürik Asit 
Fabrikası bacasından atılan kükürt dioksit miktarı, işletme yetkililerinden alınan bilgilere 
göre: 13-30 kg SO2 ' 1 ton H^SO-fdir. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre 
"Sülfürik Asit liretim Tesisleri" bacasından izin verilen kükürt dioksit miktarı 5 kg SO2/I 
ton 1 FSO4 cliı. Yıllık sülfürik asit üretimine bağlı olarak ve bir yılda 330 gün çalıştığı göz 
önüne alınarak, atmosfere verilen SO2 miktarı yaklaşık 11,1-25,6 ton/gün arasında 
olmaktadır. Bu bağlamda söz konusu tesiste sınır değeri sağlayacak şekilde yatırım 
yapılması gerekmektedir. İşletme yetkililerince yapılacak yatırım bedeli 40-50 milyon Dolar 
olarak belirtilmiştir. 

Samsun Gübre Fabrikası: Kompoze Gübre Üretim Tesisi. DAP Gübre Üretim Tesis 
Fosforik Asit 1 Tesisi. Fosforik Asit II Tesisi. Sülfürik Asit Üretim Tesisi. Kompoze Gübre 
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0retim Tesisi. Ürün Soğutucu Kompoze Gübre Üretim Tesisi, Toz Arıtım Sistemi, Sülfürik 
Asit Üretim Tesisi, Kül Islatma Tamburu ve Kazan Dairesi yer almaktadır. Söz konusu 
fabrikanın en önemli kükürt dioksit kirliliği yaratan ünitesi. Sülfürik Asit Tesisi olup yıllık 
üretim kapasitesi 214.000 ton/yıTdır. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji 
Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü Çevre Bölümü taralından hazırlanan Emisyon 
Raporunda; Sülfürik Asit Üretim tesisinin kullanım gazında hacimsel SCh oranının % 6.8-%7 
ve aside dönüşüm derecesinin % 98 olduğu belirtilmektedir. HKKY EK-7.8.3.(b)'ye göre; 
kullanın gazında hacimsel oksijen miktarının % 6-8 arasında olduğu tesislerde dönüşüm 
derecesi %99'da tutulması gerekmektedir.% 98 dönüşüme bağlı olarak Sülfürik Asit Fabrikası 
bacasından atılan kükürt dioksit miktarı 13,6 kg SO? /ton I-ESCVdir. Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği'ne göre "Sülfürik Asit Üretim Tesisleri"' bacasından izin verilen 
kükürt dioksit miktarı 5 kg SCV ton TTSGVdir. (Yıllık sülfürik asit üretimine bağlı olarak 
ve bir yılda 330 gün çalıştığı göz önüne alınarak, atmosfere verilen SO2 miktarı yaklaşık 
8,8 ton/gün olmaktadır.) Bu bağlamda söz konusu tesiste sınır değeri sağlayacak şekilde 
yatırım yapılması gerekmektedir. İşletme yetkililerince. Sülfürik Asit Fabrikasının yaklaşık 1 
yıldır çalıştırılmadığı, gübre üretiminde kullanılan, sülfürik asidin Karadeniz Bakır 
İşletmeleri nden ve daha ucuz olması nedeniyle ithalat yoluyla karşılandığı belirtilmiştir. 

KBÎ. TÜGSAŞ. Samsun I ve Samsun II mobil santrallerinden atmosfere verilecek olan 
kükürtdioksit kirleticilerine ilişkin bilgiler Tablo 25'de yer almaktadır. 

Tablo 25. Atmosfere Verilen Kükürt Dioksit Miktarları 

KBİ 
TÜGSAŞ 
SAMSUN I VE SAMSUN II 

S02 (ton/gün) 
11.1-25.6 
8.8 I 
2 ton (arıtma sonrası. TÜBİTAK ölçüm 
sonuçlarına göre) 

Samsun Mobil santralinden kaynaklanan kirliliğin mevcut hava kirliliğine katkı 
payının tespiti amacıyla: Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. (ENVY) tarafından tesisin kurulu 
bulunduğu Tekkeköy ilçesi sınırları içersinde ve tesisle aynı ada parseli üzerinde hava kirliliği 
bakımından kirletici vasfı yüksek tesisler grubunda yer alan TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.) ve KBÎ (Karadeniz Bakır İşletmeleri)"de göz önüne alınarak. Amerika Birleşik 
Devletleri Çevre Koruma Kurumu (United States Environmental Protection Agency-USEPA) 
tarafından geliştirilen ISC (Industrial Source Complex) olarak bilinen hava kirliliği yayılım 
modeli kullanılmıştır. Modellemc çalışmalarında. Samsun Meteoroloji istasyonundan 
kaydedilen saatlik sıcakhk.rüzgar. basınç, nem oranı, bulutluluk ve kar verileri ile tomografik 
yapıya ilişkin veriler kullanılarak Samsun İl merkezinden Çarşamba İlçesi yakınlarına kadar 
uzanan 20 km x 23 km lik bir etki alanı içerisinde 500 m x 500 m boyutlarındaki 1953 adet 
alıcı noktadaki yer seviyesi konsantrasyonu tespit edilmiştir. Modellemede kullanılan 
parametreler Tablo 26"da verilmiştir. 

'ablo 26. Modellemede Kullanılan Mobil Santral Dizayn Verileri 
'• Parametreler 
Baca 

Kaynak Yüksekliği 
(m) 

Mobil 40 
Santraller 90 

Baca İç 
çapı 
(m) 

4.4 

Baca gazı i Baca gazı 
çıkış hızı 

(m/s) 

11.3 

çıkış 
sıcakhöı 
°C 

55 

Kirletici Debisi 

S02 
(g/s) 
44 
111.7 

NOx 
(g/s) 
40 
52.5 

Toz 
(g/s) 
7.2 
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Tablo 27'dc 5 değişik senaryo altında hesaplanan konsantrasyonları verilmektedir. 

Tablo 27. De< jşik Senaryolar Altında Hesap 
SENARYO 

İSENARYOl 

| SENARY02 

SENARY03 

SENARYCM 

! SENARY05 

] 

TÜGSAŞ+KBİ 
MS 
TUGSAŞ+KBI+MS 
TUGSAŞ+KBI 
MS 
TUGSAŞ+KBI+MS 
TUGSAŞ+KBI 
MS 
TUGSAŞ+KBI+MS 
TUGSAŞ+KBI 
MS 
TÜGSAŞ+KBİ+MS 
TUGSAŞ+KBI 
MS 
TUGSAŞ+KBI+MS 

Saatlik 
%95 
1730 
143 
1730 
1730 
113 
1730 
1730 
364 
1730 
1199 
143 
1199 
1730 
13 
1730 

lanan Konsantrasyon Değerleri 

so2 
Günlük 
%95 
807 
66 
807 
807 
53 
807 
807 
168 
807 
529 
66 
529 
807 
6 
807 

Yıllık 

200 
16 
203 
200 
13 
202 
200 
40 
208 
137 
16 
140 
200 
1 
200 

N0 2 

Günlük 
%95 
63 
60 
94 
63 
48 
75 
63 
79 
108 
63 
60 
94 
89 
60 
50 

Yıllık 

11 
14 
24 
11 
12 
16 
11 
19 
29 
11 
14 
24 
11 
12 
22 

PM 
Günlük 
%95 
92 
11 
99 
92 
9 
94 
92 
11 
99 
80 
11 
86 
92 
9 

92 

Yıllık 

23 
3 
23 
23 
o 

23 
23 
3 
23 
17 

18 
23 
0 
23 

Saatlik S()2 

Günlük SO: 
Saatlik N 0 2 

Günlük N()2 

Saatlik PM 
Günlük PM 

HKKY 
HKKY 
1KKY 

İ-IKKY 
HKKY 
HKKY 

900 ng/Nm-' 
400 ug/Nm3 

300 ug/Nm3 

100 ug/Nm3 

400 ug/Nm3 

1 50 ug/Nm3 

Senaryolar : 

Senaryo 
Senaryo 
Senaryo 

Senaryo 4. 

Senaryo 5. 

Mobil santrallere ait baca yüksekliği 40 m. 
Mobil santrallere ait baca yüksekliği 90 m. 
Mobil santrallerden kaynaklanacak kirleticilerin konsantrasyon değerlerinin 
HKKY Ek-7.1.2'yi sağlamak zorunda olduğu gerçeğinden hareketle ilgili sınır 
değerler alınarak ve yüksekliği 40 m, 
Mobil santrallerde üretilen buharın TÜGSAŞ'a verilmesi dolayısıyla 
TUGRAŞ'daki buhar üretim kazanlarının devre dışı kalması durumu ile mobil 
santral baca yüksekliği 40 m. 
Mobil santralde yakıt olarak doğal gaz kullanıldığı durumdur. 

Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. (ENVY) tarafından mobil santrallerin kurulu 
bulunduğu Tckkeköy ilçesi sınırları içersinde ve santrallerle aynı ada parseli üzerinde hava 
kirliliği bakımından kirletici vasfı yüksek tesisler grubunda yer alan TÜGSAŞ (Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş.) ve KBİ (Karadeniz Bakır İşletmeleri)"de göz önüne alınarak, TÜGSAŞ+KBİ 
birlikte, sadece mobil santraller ve TÜGSAŞ+KBİ+ Mobil Santraller birlikte çalıştığı zaman 
bölgeye verilecek kirlilik payları hava kirliliği yayılım modeli kullanılarak hesaplanmıştır. 
Hesaplama sonuçlarından, mobil santral kurulmadan önce bölgede TÜGSAŞ ve 
KBİ'ndcn kaynaklanan SO : açısından kirlilik olduğu anlaşılmaktadır. 
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4. TÜRKİYE NİN ENERJİ DURUMU 

4.1 2002 Yılı Türkiye Toplam Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Analizi 

1970 yılına kadar Etibank bünyesinde yürütülen elektrik enerjisi faaliyetleri Türkiye 
Elektrik Kurumunun (TEK) kurulmasıyla bu kurum tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
Mayıs 1994 tarihinde TEK ikiye bölünerek elektrik enerjisi üretim ve iletim faaliyetleri 
TEAŞ. dağıtım faaliyetleri TEDAŞ tarafından yürütülmüştür. Dünyada oluşan yeniden 
yapılanma çalışmalarına paralel olarak ülkemizde de üretim, iletim, elektriğin ticareti 
faaliyetlerinin ayrılmasına karar verilmiş ve TEAŞ 01.10.2001 tarihinde üçe bölünerek 
üretimden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), iletimden Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 
elektrik ticaretinden Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) sorumlu olmuştur. 
(EÜAŞ. 2003) 

Türkiye toplam enerji ihtiyacının irdelenmesi TEK'in kurulduğu 1970 yılından bu 
yana yapılan toplam üretimler ve artışlar ve 1995-2002 yılları arasında Türkiye'deki üretim-
tüketim artışı yüzde olarak Tablo 28'de verilmiştir. 

Tablo 28. Türkiye Elektrik Sistemi Arz-Talep Gelişimi (milyar kWh) 
Yıllar 

1980-
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Türkiye 
Talebi 
364.3 

56.8 
60.5 
67.2 
73.4 
77.8 
85.6 
94.8 
105.5 
1 14.0 
Tl 8.5 
128.3 
126.8 
132.4 

Talep 
Artışı % 
8.4 

8.0 
6.5 
11.1 
9.2 
5.9 
10.0 
10.8 
11.3 
8.1 
3.9 
8.3 
-1.2 
4.4 

Termik 
Arz 
198.4 

34.4 
37.6 
40.8 
39.9 
47.7 
50.7 
54.4 
63.5 
68.8 
81.8 
94.0 
98.6 
96.4 

Hidrolik 
Arz 
152.0 

23.1 
22.7 
26.6 
34.0 
30.6 
35.5 
40.5 
39.8 
42.2 
34.7" 
30.9 
24.0 
32.7 

Türkiye 
Arz 
350.4 

57.5 
60.2 
67.3 
73.8 
78.3 
86.2 
94.9 
103.3 
111.0 
116.4 
124.9 
122.7 
129.2 

Arz 
Artışı % 
8.8 

10.6 
4.7 
11.8 
9.6 
6.1 
10.1 
10.0 
8.9 
7.5 
4.9 
7.3 
-1.8 
5.3 

Dış 
Alım 
13.9 

0.2 
0.8 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
2.5 
-ı -t 
J . J 

2.3 
3.8 
4.6 
3.5 

Dış 
Satım 
0.0 

0.9 
0.5 
0.3 
0.6 
0.6 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 

Yukarıdaki tabloya göre 1995-2002 yılları arasındaki süreç içerisinde Türkiye'nin 
ortalama tüketim artışı % 6.98 olarak, üretim artışı ise % 6.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tabloda tüketim artışına paralel bir üretim artışı görülmektedir. 

4.2 2002 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşılanmasına 
Kuruluşların Katkısı 

Tablo 29"dan görüleceği üzere. 2002 yılında toplam tüketime sunulan 132.987.7 
milyon k\Vh"ın 3.588.2 milyon kWh'i ithal. 435.1 milyon kWh'ı ihraç edilmiştir. Fiilen 
üretilen 129.399.5 milyon kWh"ın 3.208.8 milyon kWh"ı mobil santrallerden üretilmiş bu 
rakam 2002 yılı Türkiye Elektrik Enerjisi ihtiyacının karşılanmasına % 2,41 katkı sağlamıştır. 
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Tablo 29. 2002 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşılanmasına Kuruluşların Katkısı 
Kuruluşlar 

EÜAS Santralleri 
EÜAŞ'a Bağlı Ortaklık Santralleri 
İşletme Hakkı Devir Santraller 
Mobil Santral 1er 
ÇEAŞ Santralleri 
KEPEZ Santralleri 
Üretim Şirketleri (YÎD+YÎ) 
Santralleri 
Otoprodüktör Santralleri 
Türkiye Üretim Toplamı 
Bulgaristan 
Gürcistan 
İ ran 
Dış Alım Toplamı 
Toplam Tüketime Sunulan 
Azerbaycan (Nahçıvan) 
Dış Satım Toplamı 
Türkiye Tüketim Toplamı 

Üretim 
(Milyon kWh) 

60.075,2 
17.256,9 
4.204,8 
3.208,8 
4.063,5 
470,7 
19.700,0 

20.446,6 
129.399,5 
3.445,4 
92,8 
50,1 
3.558,2 
132.987,7 
435,1 
435,1 
132.552.7 

Toplam 
Tüketime 

Sunulan Katkı 
% 

45.17 
12,98 
3,16 
2,41 
3,04 
0,35 
14,81 

15,37 
97,3 
2,59 
0,07 
0,04 
2,7 
100 

Türkiye Üretiminin 
Toplamına Göre Katkı 

% 

46.43 
13,34 
3,25 
2,48 
3,12 
0,36 
15,22 

15.80 
100 

4.3 2002 Yılında Karşılanan Tüketimin Kaynaklara Dağılımı 

Tablo 30\lan görüldüğü üzere. 2002 yılında tüketime sunulan 132.987.7 milyon kWh"lık 
enerjinin: (1-ÜA*?. 2003) 

• 95.563.2 milyon kwh (%71,9)'lik bölümü termik kaynaklardan. 
• 48.0 milyon kvvh rüzgar kaynağından. 
• 104.6 milyon kvvh (%0.1 )"lik bölümü jeotermal kaynağından, 
• 33.683.7 milyon kvvh (%25,3)"lik bölümü hidrolik kaynaklardan, 
• 3588.2 milyon kvvh (%2.7)"lik bölümü yapılan ithalatla sağlanmıştır. 
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Tablo 30. 2002 Yılında Karşılanan Tüketimin Kaynaklara Dağılımı 

T 
E 
R 
M 
1 
K 

Birincil Kaynaklar 

Fuel-Oil 
Motorin 
Taşkömürü 
İthal Kömür 
Linyit 
Doğal Gaz 
LPG 
Nafta 
Yenilebilir+Atık+Diğerleri 
TOPLAM 

RÜZGAR TOPLAM 
JEOTERMAL TOPLAM 

Baraj h 
Doğal Göl ve Akarsu 
HİDROLİK TOPLAM 

Türkiye Üretim Toplamı 
Dış Alım 
Toplam Tüketime Sunulan 
Dış Satım 
Türkiye Tüketim Toplamı 

Üretim Milyon 
kWh 

9.504,9 
270,8 
2.646,1 
1.447,0 
28.056,2 
52.496,5 
34,8 
933,1 
173,7 
95.563,2 
48,0 
104,6 
30.799,3 
2.884,4 
33.683,7 
129.399.5 
3.588,2 
132.987.7 
435,1 
132.552,7 

Türkiye 
Tüketimine 
Katkı % 
7,1 
0,2 
2,0 
1,1 
21,1 
39.5 
0,0 
0,7 
0,1 
71,9 
0,0 
0,1 
23.2 
2,2 
25,3 
97.3 
2,7 
100,0 
0,3 
99,7 

Türkiye 
Üretimine 
Katkı % 
7,3 
0,2 
2.0 
1,1 
21,7 
40.6 
0,0 
0,7 
0.1 
73,9 
0,0 
0,1 
23.8 
1,7 
26,0 
100,0 

4.4 U/.un Dönem Elektrik Enerjisi Planlama Kriterleri 

Enerji sektörünün temel amaç ve politikaları. Devlet Planlama Teşkilat! 
Müsteşarlığınca hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar içinde kapsamlı 
olarak yer almaktadır. 

Değişen zaman ve konjonktüre bağlı olarak bu amaç ve politikalarda değişiklikler 
olabilmektedir. Özellikle küreselleşme, sektöre özel kesimin çekilmesi, yeni finansman 
kaynaklarının oluşturulması, rekabetçi serbest piyasa uygulamaları çerçevesinde özelleştirme 
ve yeniden yapılandırma çabaları bu amaç ve politikalara yön verebilmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (8.BYKP) elektrik enerjisi ile ilgili amaç ve 
politikalar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: (DPT. 2003) 

• Enerji sektöründe temel amaç. artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji 
ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle. 
güvenli bir arz sistemi içinde karşılanabilmesidir (8.BYKP madde 141 6). 

• Elektrik sektörünün optimal bir sistem anlayışıyla geliştirilmesi esastır (8.BYKP 
madde 1419). Bu doğrultuda "elektrik açığına ve fazlalığına yer vermeyen, sistem yük 
ihtiyaçlarına uygun büyüklük ve tipte seçilmiş projelerle geliştirilmiş bir elektrik 
üretim sistemi (8.BYKP madde 1422)" hedef alınmakladır. 
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• Uzun vadeli gaz alımlarına ait girişimler, elektrik sektöründeki optimal sistem gelişim 
planlan ve konut ve sanayi gelişim plan ve politikaları çerçevesinde geliştirilmelidir 
(8.BYKP madde 1424). 

Bu politikaların ortaya koyduğu temel yaklaşım, elektrik ihtiyaçlarının optimal bir 
sistem yaklaşımı içinde, teknik, ekonomik ve çevresel kriterler dikkate alınarak sektör ve ülke 
açısından en doğru kaynak tercihleriyle güvenli ve düşük maliyetli bir üretim ve iletim-
dağıtnn sistemiyle karşılanması olarak özetlenebilir. 

Bu temel amaç ve politikalara karşın, özellikle son on beş yıldır, 3096 sayılı Kanun 
çerçevesinde sürdürülmeye çalışılan Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devir 
modellerini de içeren özelleştirme çalışmaları nedeniyle sağlıklı bir yatırım planlaması ve 
uygulaması içine girilememiştir. Özel kesim projelerinin gerçekleştirilmesine öncelik 
verilmiş; kamu projeleri, finansman yetersizlikleri de dikkate alınarak yavaşlatılmış veya 
askıya alınmış ancak özel kesimden beklenen yatırımların planlı bir şekilde yürütülememesi 
ve gerçekleştirilememesi sonucu belirli dönemlerde enerji açığı tehlikesi ortaya çıkarken, 
diğer dönemlerde alım garantili, aşırı atıl üretim kapasiteleri ciddi sorunlara dönüşmüştür. 

DPT Müsteşarlığınca bu gelişen şartlar paralelinde, yıllık ekonomik programlara ve 
resmi yazılara taşınan makro bazda ve proje bazında görüş, uyarı ve alternatif politika 
yaklaşımlarında bulunulmuştur. Buna göre "Enerji planlaması çalışmasının amacı ülkemizin 
gelecek yıllardaki elektrik enerjisi ihtiyacının optimal sistem gelişim planlaması çerçevesinde 
kaliteli, kesintisiz, güvenli ve mümkün olan en düşük maliyetle karşılanmasını temin etmektir. 
Böyle bir çalışmanın çevre, teknoloji, arz güvenliği, enerji kaynakları, ekonomi, finansman ve 
talep gibi parametreleri de içerecek ve bölgeler itibariyle arz-talep dengesizliğine yol 
açmayacak tarzda elektrik sektöründe optimizasyonun sağlanması gerekmektedir denilerek o 
dönem için elektrik arz-talep planlaması yaklaşımı içinde; 

• Yeni proje çalışmalarının 2007 yılı ve sonrası için yapılması. 

• 2007 yılı sonrası için proje önerilirken ihtiyacın üzerinde proje önerilmemesi, 

• TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak optimal sistem gelişim planlarına 
uygun projeler üzerinde durulması. 

• Doğal gaz ihtiyaçlarının bu çalışma paralelinde belirlenmesi; doğal gaz ithal 
bağlantılarının ve boru hattı projelerinin bu ihtiyaçlar ile konut ve sanayi sektörlerinin 
taleplerini karşılayacak tarzda planlanması, 

• Bölgesel arz-talep dengelerine dikkat edilmesi, enerji açığı bulunan bölgelerdeki 
projelere öncelik verilmesi. 

• Optimal sistem planı ile belirlenen projelerin ihale veya görüşme yöntemiyle 
seçiminde en düşük elektrik tarifesine ulaşılmasının sağlanması, 

• Yerli kaynak payını artırmaya yönelik olarak yurt içi kaynaklara dayalı projelere 
öncelik verilmesi. 

• Başta hidrolik ve rüzgar olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına, iletim 
hatlı imkanları dikkate alınarak öncelik verilmesi, 
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• Kaynak güvenliğinin sağlanması amacıyla kaynak çeşitlendirilmesine gidilmesi, 

• Enerji kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanan ve çevresel etkileri en az 
düzeyde olan yeni teknolojilerin kullanılmasına önem verilmesi, 

gibi kriterlerin dikkate alınması gereği ifade edilmiştir. 

DPT Müsteşarlığınca benzer şekilde Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryasına hitaben 
yazılan 4.8.2000 tarih ve AHD-54. İSKGM-88,MY-134 sayılı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına hitaben yazılan 7 Ağustos 2000 tarih ve 3172 sayılı ve Başbakanlık ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına hitaben yazılan 20 Eylül 2000 tarih ve 3638 sayılı yazılarımızda 
elektrik enerjisi arz-talep planlaması yapılırken o gün için uygulanması gerekli görülen 
kriterler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

1. 2000-2002 dönemi için Hazine garantisi kapsamına alınması uygun görülen projeler 
de dikkate alınarak, enerji planlaması çalışmalarında belirlenen makul yedekli enerji 
ihtiyacını karşılayacak şekilde proje önerilmesi, 

2. İlgili şirketlerden söz konusu projelerin 2001 ve 2002 yıllarında işletmeye alınacakları 
konusunda teminat ve taahhüt alınması. Projelerin bu tarihlerde işletmeye girmemeleri 
halinde takip eden ve enerji fazlası görülen 2003 ve 2004 yıllarında enerji alım 
anlaşma ve garantilerinin uygulanmaması, 

3. TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan optimal sistem gelişim planlarına 
uygun projeler üzerinde durulması, 

4. Doğal gaz ithal plan ve bağlantılarının dikkate alınması, doğal gaz açığına ve 
fazlalığına yol açılmaması. 

5. Bölgesel elektrik arz-talep dengelerine dikkat edilmesi; böylece atıl iletim 
yatırımlarının ve iletim kayıplarının engellenmesi, 

6. Projelere yüksek eskalasyon uygulanmaması. 

7. Daha.önceki dönemlerde, o dönemin konjonktüründe yüksek tarifelerle anlaşılmış 
olan projelerde tarifelerin aşağıya çekilmesi. Benzer şekilde, daha önce ikili 
görüşmelerle belirlenmiş projelerdeki tarifelerin, alternatif projelerde ihale yöntemiyle 
elde edilmiş tarifeler düzeyine çekilmesi, 

S. Enerji arz (kaynak) güvenliğinin sağlanması amacıyla kaynak çeşitlendirmesine 
gidilmesi. 

9. Yerli kaynak payını artırmaya yönelik olarak yurt içi kaynaklara dayalı projelere 
(incelik verilmesi. 

10. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme politikası çerçevesinde, 
tariİçlerinin en son ihalelerde elde edilen düzeylere çekilmesi ve iletim hattı 
imkanlarına bakılması kaydıyla, rüzgar projelerine destek verilmesi, 
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1 1. l'nerji kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanan ve çevresel etkileri en az 
düzeyde olan yeni teknolojilerin kullanılmasına önem verilmesi, 

12. İhalesi henüz sonuçlanmamış ve firması belirlenmemiş projelerin önerilmemesidir. 

(lörüleceği. üzere sektörde temel amaç ve hedefler aynı kalmak kaydıyla uygulamaya 
yönelik politika ve kriterler zaman içinde gelişmeler ve değişen şartlar paralelinde farklılıklar 
gösterebilmektedir. (DPT. 2003) 

4.5 1995-2003 Dönemi Elektrik Arz-Talep Planlaması 

Hlektrik talebi, esas itibariyle nüfus artışına, ekonomik gelişime ve sanayiin yapısına 
bağlı olarak gelişme göstermektedir. Bu nedenle elektrik talep projeksiyonları nüfus artışı ve 
ekonomik büyüme hedefleri baz alınarak yapılmaktadır. Nüfus artışı ve ekonomik büyüme 
değerleri hedeflerin üzerinde oluşurken talep değerleri büyümekte, tersine nüfus artış hızı ve 
ekonomik büyüme hızı değerleri hedeflerin altına düştüğünde elektrik talebindeki 
gerçekleşmeler de öngörülen değerlerin altına düşmektedir. (DPT. 2003) 

Bu açıklama doğrultusunda son dört plan döneminde de elektrik talep projeksiyon 
değerleriyle gerçekleşmeler arasında farklılıklar izlenmektedir. Çalışma konusu dönemde yer 
alan 2000 yılı için 7 .Beş Yıllık Plan elektrik talep tahmini 122 milyar kWh olarak 
öngörülmüş, ancak tüketim 128,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Hnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılan 10 Mayıs 1993 tarih ve 2348 sayılı 
DPT yazısında, ülke elektrik talebinin 2000 yılında 127 milyar kWh'e yükseleceği. 1993 
yılında yeni projelere başlanılmadığı taktirde 1996 yılını takiben sistemde açık olacağı ifade 
edilmektedir. 

Daha sonraki yılarda yapılan birçok arz-talep çalışmasında da benzer sonuçlara 
ulaşılmış. 2002 yılı ortalarına kadar enerji arzında yetersizlik olduğu, dönem için ek proje 
ihtiyacı bulunduğu ortaya konmuştur. 

30 Haziran 1999 tarih ve 2253 sayılı dağıtımlı DPT yazısında ise 1999-2002 
döneminde sistem üretim kapasitesinin yedekli sistem ihtiyacının 8-13 milyar kWh arasında 
altında kalacağı tahmininde bulunulmaktadır. 

Nitekim 1996 yılından itibaren mevcut sistem tarafından elektrik talebinin 
karşılanmasında problem yaşanmaya başlanmış, talebin karşılanması için hidrolik santrallere 
aşırı yüklenilen bir dönem yaşanmıştır. Hidrolik santrallerde kapasite kullanım oranı 1 996 
yılında % l l l . 1997 yılında %108. 1998 yılında %114 ve 1999 yılında %92 olarak 
gerçekleşmiştir. Hidrolik santrallere bu aşırı yüklenme sonucu baraj rezervuarlarında su 
miktarları tehlikeli düzeylere düşmüş ve hidrolik santrallerden elde edilen elektrik üretimi 
takip eden üç yılda ciddi şekilde azalmıştır. Hidrolik santraller kapasite kullanım oranı 2000 
yılında % 77. 2001 yılında % 57. 2002 yılında % 77 düzeyinde kalmıştır. Bunun sonucunda 
mevcut üretim sistemi, yeterli düzeyde bir yedek kapasite oranına sahip olunmasına rağmen 
talebi karşılamakta zorlanmış, elektrik ithalatına gidilmek durumunda kalınmıştır. (DPT. 
2003) 

Hidrolik santrallerde düşük su düzeylerinde türbin kanatları için zararlı bir işletme 
sürdürülürken, aşırı ihtiyaç ve yüklenme nedeniyle termik santrallerde düzenli bakım ve 
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revizyon çalışmaları yapılamamış, başta kazanlar olmak üzere tesislerde ciddi problemler 
ortaya çıkmış, santral ömürlerinden ka}'bedilmiştir. Takip edilen politikalar paralelinde kamu 
projelerinin askıya alınmaya çalışıldığı bu dönemde, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütülen Yap- İşlet -Devret projelerine öncelik verilmesine ve ilgili Bakanlıkça alım garantili 
yüksek tarifeli anlaşmalarla özel şirketlerin önü açılmaya çalışılmasına rağmen bu projelerden 
beklenen katkı alınamamış, enerji açığı riski ortaya çıkmıştır. Bu riskin önlenebilmesi ve 
kamu proje stoğu içinde yedek proje yaratılabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı talebiyle TEAŞ Genel Müdürlüğü Yatırım Programına 1997 yılında Tunçbilek. 
Soma-C. Kangal IV ve Çayırhan Linyit Santralı Projeleri ile Ambarlı Fuel-Oil Santralı Projesi 
dahil edilmiştir. (DPT. 2003) 

Ancak Yap-İşlet Projelerinin gündeme gelmesi ile bu projelere girilmesine gerek 
kalmamıştır. Bununla beraber Yap-İşlet-Devret projelerindeki belirsizlik ve 1998-2002 
döneminde ortaya çıkması beklenen enerji açığı nedeniyle ek tedbirler alınması gereği 
duyulmuş ve Mobil Santraller bu amaçla gündeme getirilmiştir. Sonuçta Yap-İşlet-Devret 
projelerinden, her türlü desteğe rağmen beklenen katkının alınamaması, enerji açığının kapıya 
dayanması sonucunda acil. hızla işletmeye girebilecek, pahalı çözümlere yönelmek zorunda 
kalınmıştır. Bunun yanı sıra açığın daha da azaltılması amacıyla Bulgaristan'dan ilave elektrik 
ithali için anlaşmaya girilmiştir. Nitekim aynı yaklaşım içinde özel şirketlerle yapılan mobil 
santral anlaşmalarına ek olarak 1999 yılında TEAŞ Genel Müdürlüğü programına 4x20=80 
MYV'hk bir proje dahil edilmiştir. (DPT. 2003) 

DPT Müsteşarlığınca bu dönem için Beş Yıllık Plan ve Yıllık Programlarda hedef 
alman ekonomik büyüme hızları baz alınarak yapılan elektrik arz-talep projeksiyonları daima 
2002 yılı ortasına kadar enerji açığı göstermiştir. Bakanlık çalışmalarında bu açık daha yüksek 
değerlerdedir. Ancak 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ve sonrası ekonominin önemli 
oranda küçülmesi ve durgunluğa girilmesi nedeniyle elektrik talep projeksiyonlarında önemli 
sapmalar oluşmuş, beklenen talep artışı gerçekleşmemiş, başta Yap-İşlet ve mobil santraller 
olmak üzere son dönemde işletmeye giren bütün projeler atıl kapasite yaratır duruma 
düşmüşlerdir. Tablo 31 "de Beş Yıllık Kalkınma Planlarında elektrik talep projeksiyonlarını ve 
gerçekleşmelerini vermektedir. (DPT. 2003) 

Tablo 3 1. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Elektrik Talep Projeksiyonları ve Gerçekleşmeler 
Plan Dönemi Hedef Yılı 
IV. Plan i 1983 

Elektrik Talebi 1 Kurulu Güc 
44 600 ! 29 568 : ! 6935 

: V. Plan ~ 1989 i 50 700 • 52 602 j ,15 808 
VI. Plan 11994 I 88 500 77 783 22 650 ' 20 860 
VII. Plan 2000 122 000 \ 128 276 27 930 27 264 
VlIl.Plan 2005 j 195 100 | 142 783 ! 

5. MOBİL SANTRALLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

5.1 Tanını 

Gezer ve Yüzer tipte olabilen, termik santral sınıfına giren santrallerdir. Normal sabit 
elektrik santrallerinden farkı kolaylıkla taşınabilen ve kısa sürede işletmeye alınahilmeleridir. 
Gezer tip mobil santraller genellikle, bir veya birkaç treyler ü/erine tesis edilmiş dizel 
jeneratör grupları veya ufak gaz türbinlerinden ibarettirler. 
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Yüzer tip mobil santraller ise, yine generatör veya kombine çevrim gruplarının büyük 
boyutlu sal veya gemiler üzerine tesis edilen santrallerdir. Dolayısı ile ihtiyaç duyulan yerlere 
deniz yolu ile nakledilerek yakıt ve su ihtiyacı yine deniz yolu veya karadan nakledilerek 
temin edilirler. Yüzer tip mobil santrallerin kapasitesi denizin barınak veya liman gibi 
korunabilen bir yerinde gemi üzerinde olduklarından 150-200 MW civarında olabilirler. 

Mobil santraller devamlı elektrik üretiminin ötesinde doğal afet gibi hayati önem arz 
eden durumlarda ilgili yöreye elektrik enerjisi sağlanmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak 6 
numara lüeloil ve doğal gazla da çalışırlar. Tablo 32 Türkiye deki mobil santralleri ve kurulu 
güçlerini vermektedir. 

Tablo 32. Türkiyedeki Mobil Santraller ve Kurulu Güçleri 
Santral Adı 
Hakkari 11 
İdil II 
Silopi II 
Van II 
Esenboğa 
Siirt 
İsparta 
Mardin 
Kırıkkale 
Batman 
Samsun 1 
Samsun 2 

İşletecek Firma 
Aksa Enerji 
İdil Enerji 
Karadeniz Enerji 
Ener power 
Park Enerji 
Koni İnşaat 
İçtaş-Mobil Enerji 
Rasa 
Gama-Barmek 
Pa.siner-Fernas 
Aksa Enerji 
Cengiz 

Kurulu Gücü 
24.8 MW 
24.4 MW 
30.5 MW 
24.4 MW 
53.7 MW 
25.6 MW 
27.9 MW 
34 MW 
153.8 MW 
117.9 M W 
131.3 MW 
131.3 M W 

5.2 IMohil Santrallerin Kurulmasındaki Amaçlar 

I99()'lı yıllarda ülkemizde elektrik enerjisi yatırımlarının çeşitli nedenlerle kısa ve orta 
dönemde planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi sonucunda 1997 ve 1998 yıllarında enerji 
ilhalatı ve yeni yatırım imkanları da dikkate alınarak TEAŞ'ca yapılan elüd ve 
değerlendirmeler sonucu enerji açığının olabileceği bu açıkların mobil santrallerden 
yararlanılarak kapatılması konusu gündeme gelmiştir. 

Mobil Santrallerin tesisini gündeme getiren ikinci gerekçede 199()'lı yıllarda özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşanan, 

• Şehirlere hızlı göç, 
• Bazı iletim yatırımlarının güvenlik sorunları nedeniyle zamanında bitirilememesi, 
• (iAl'Tn bölge gelişimine ve elektrik enerjisi tüketimine olumlu katkıları, 
• Kaçak elektrik kullanımının yaygın olması, 
• Sulama yüklerindeki hızlı artışlar, 
• DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan Özlüce, Batman, Kralkızı, Dicle ve 

Karkaınış İlESMerin (Toplam kapasite 725 MW) planlandığı tarihlerde İşletmeye 
alınmaması ve gecikme dolayısıyla bölge yüklerinin lokal olarak beslenememesi, 

• TEDAŞ dağıtım sistemi yatırımlarının (dağıtım hattı, kompanzasyon tesisleri v.b.) 
eksikliği ile dağıtım sisteminden iletime yansıyan arızaların çokluğu, 
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• Bölgede bulunan BOTAŞ pompa istasyonlarının ve tüm sanayi tesislerinin düşük 
gerilimlere ve gerilim dalgalanmalarına maruz kalmasına ve zaman zaman 
hasarlanmalarına ve/veya çalışmamalarına sebep olması, olarak özetlenebilir. 

Ayrıca. 

Mülkiyeti özel sektöre ait olan bu santrallerin kiralanarak hizmet alımı yolu ile 
işletilmesi suretiyle acil enerji ihtiyacının karşılanması kararı alınmasında, 

• Kamu kuruluşlarının büyük projelerde finansman temininde yaşadığı sıkıntılar, 
• Santrallerin işletme ve bakım giderlerinin yüklenici firmalar tarafından karşılanması 

nedeniyle Kamu'ya ağır mali yük getirmemesi, 
• Sabit santrallara göre çok daha kısa sürede devreye alınarak acil enerji ihtiyacının 

karşılanması. 
• Çabuk devreye girip çıkma özelliği nedeniyle ulusal elektrik ağında (enterkonnekte 

sistemde) önemli bir dengeleyici unsur olarak çalışabilmeleri, 
• Baca gazı arıtma tesislerinin bulunması, kapalı çevrim çalıştıkları için çevreye 

herhangi bir sıvı, katı atık atmamaları gibi, kamu yararına uygun artı özelliklerde 
mobil santrallerin tesis için TEAŞ'ca belirleyici sebep teşkil ettiği belirtilmiştir. 

5.3 Mobil Santrallerin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri 

Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu durumlarda, sıkıntının toplum yaşamını 
olumsuz etkilemesinin geçici şekilde giderilmesini içeren Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; 
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Yönetmelik. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik 2°. Eylül 2000 tarih ve 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olup Ek-3'de yer almaktadır. Bu değişiklik ile; 

• Kurulma aşamasındaki projelere uygulanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliğinde mobil ve yüzer elektrik santralleri ve bu santrallerin enterkonnekte 
şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol. 
petro kimyasal veya kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin 
faaliyetlere 31.1 2.2002 tarihine kadar muafiyet getirilmiştir. 

Ayrıca: 

• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde: Toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek tüm etkilerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde bertaraf 
edilmiş olması. 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde: belirtilen deşarj sınır değerlerinin sağlanması. 
• I lava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde; Ek-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler 

için Özel Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen sınır değerlerin sağlanması, 

koşulu ile yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer alan izinlerin 31.12.2002 tarihine alınması 
aerekmektedir. 
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5.4 Mobil Santrallerin Kiralama ve Hizmet Alımı Yöntemi İle İşletilmesi 

Türkiye' de enerji sektörü yatırımlarına özel sektörün katılımını sağlamak amacıyla 
Yap işlet Devret Modeli, 1984 yılında yürürlüğe giren 3096 sayılı yasa kapsamında 
uygulanmaya başlanmıştır. Yap işlet Devret Modeli uygulamaları özellikle büyük projelerde 
öngörülen finansman temininin zorluğu ve rekabetin sağlanamaması nedeniyle enerji birim 
fiyatlarının beklenenden yüksek gerçekleşmesi sonucunu doğurmuştur. İmtiyaz Sözleşmesi 
uygulamasını gerektiren bu modelde kreditörlere Hazine tarafından doğrudan garanti 
verilmesi ile gerek dönem içinde projenin gerekse dönem sonunda tesislerin kamu tarafından 
devir alınması koşullarının yarattığı olumsuzluklar nedeniyle beklenen sonucu verememiştir. 
Bu güne kadar 5' i 100 M W tan büyük olmak üzere toplam 2275 MW gücünde 22 adet Yap 
işlet Devret Projesi işletmeye açılmıştır. (EÜAŞ, 2003) 

1996 yılında geliştirilen ve 1997 yılında yürürlüğe giren 4283 sayılı yasa çerçevesinde 
uygulanmaya başlanan Yap işlet Modelinin ilk uygulamaları toplam 5830 MW gücündeki 4 
doğal gaz ve I ithal kömür santral projesi olup 3 doğalgaz santralı işletmeye geçmiş, diğer 
ikisi 2003 yılı sonunda işletmeye girmesi planlanmıştır. Projenin veya santralın hiçbir 
aşamada kamuya devri öngörülmeyip mülkiyeti tamamen özel sektöre aittir. Kreditörlere 
doğrudan hazine garantisi söz konusu olmadığı bu modelde yabancı yatırımcıların ilgisi 
nedeniyle öngörülen projeler üzerinden rekabet koşullarında alınan tekliflerde enerji birim 
fiyatları beklendiği gibi düşük gerçekleşmiştir. (EÜAŞ, 2003) 

1997 yılı programlarında enerji açığı olacağı görülmüş ve kısa sürede işletmeye 
geçebilecek modeller araştırılmaya başlanmıştır. Yap işlet ve yap işlet devret modelleri 
kapsamında yapılacak santraların konuşlandırma sürelerinin ve sözleşme sürelerinin uzunluğu 
ve benzer kriterlerden dolayı acil enerji ihtiyacının karşılanmasına çözüm olamayacakları 
dikkate alınarak hem enerji ihtiyacı hem de noktasal ve bölgesel sorunlara çözüm getirilmesi 
için mobil santraller gündeme gelmiştir. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılarak 16.3.1998 
tarih ve 98/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ihaleye çıkılarak toplam 690 
M W sözleşme gücünde 16 adet mobil santralın kiralama ve hizmet alımı yöntemiyle 
işletilmesi yoluna gidilmiştir. İlk ihaleye çıkılan ve sözleşme süresi 3 yıl olan 4 adet mobil 
santralın hizmet süreleri sona ermiş, sözleşme süresi 5 yıl olan diğer mobil santralardan 
hizmet alımı devam etmekledir. Benimsenen politika değişikliği sonucu Mart 2001 de 
yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Yap işlet Devret ve Yap işet Modeli 
uygulamaları dönemi sona ermiş ve kamunun alım garantilerinin kaldırılarak enerji 
yatırımlarının ülkedeki elektrik arz-talep dengeleri çerçevesinde gerçekleştirileceği piyasa 
modeline geçilmiştir. Bu modelde, yatırımcıların üretim tesislerini yapacakları ikili 
anlaşmalar yoluyla finanse etmeleri ve ürettikleri elektrik enerjisini ülke alt yapısı olan iletim 
sistemini kullanarak alıcılarına ulaştırmaları amaçlanmıştır. 3096 sayılı yasa çerçevesinde 
sanayi tesislerinin veya büyük tüketici gruplarının elektrik enerjisi ve ısı ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere gerçekleştirilmekte olan otoprodüktör türü kojenerasyon uygulamaları yeni 
piyasa modelinde de devam etmektedir. Bu güne kadar yaklaşık 4000 MW gücünde 
otoprodüktör santralı işletmeye açılmış bulunmaktadır. (EÜAŞ, 2003) 

Yukarıda bahsedilen modeller içinde Yap İşlet Modeli (Yİ) ile kiralama ve hizmet 
alımı yoluyla santraların işletilmesi modeli benzerlik arz ettiğinden yap işlet modeli aşağıda 
incelenmiştir. Ayrıca, her iki modelin karşılaştırması Tablo 33"de verilmektedir. Bu model. 
nükleer, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki termik santrallerin özel sektörce 
yapımı ve işletilmesine ilişkin uygulamaları kapsamaktadır. Modelin uygulaması için alınan 
96/8269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.05.1996 tarihli Resmi Gazetede. 96/8269 Sayılı 
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Kararnamenin Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ ise 10.07.1996 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. 

Tablo 33. Kiralama ve Hizmet Alımı Yönteminin Yap-İşlet Modeli İle Karşılaştırması 
Yap işlet Kiralama Ve Hizmet Alımı 
4283 sayılı kanun ile özel sektörlere üretim 
tesisini kurma ve işletme yetkisi verilmiştir 

TEAŞ'ın ana statüsünde TEAŞA'a verilen 
yetkiler kullanılmıştır. 

Hazine garantisi alınmıştır. Hazine garantisi yoktur. 
Sözleşme uluslar arası talikime tabiidir. Ankara mahkemeleri yetkilidir. 
izinler ve finansman sağlanması için 
aylık bir süre verilmiştir. 

Böyle bir süre öngörülmemiştir. 

Konuşlandırma süresi 5 yıldır. Konuşlandırma süresi 1. grup ihale için 3 ay. 
2. grup ihale için 6 ay, 
3. grup ihale için 6 ay. 
4. grup ihale için 9 

aydır. Bu süre içerisinde tesis 
konuşlandırılamazsa günlük bazda büyük 
meblağda ceza vardır. 

Testler sırasında üretilen enerjiye yatırım ve 
sabit işletme kalemleri ödenmektedir. 

Testler sırasında üretilen enerjiye herhangi bir 
bedel ödenmemektedir. 

Sözleşme süresi 16 yıldır. Sözleşme süresi l.grup 
diğerleri için 5 yıldır. 

ihale için 3 yıl. 

Kesin teminat mektubu miktarları: 
Gebze (1540 M W) ve İzmir (1520 M W) için 
50 milyon$. Adapazarı ve Ankara için (770 
•şer MW) 20 milyon $, İskenderun (1210 
MW) 30 milvon $ 

100 MWnk mobil santral için ortalama 15 
milyon$ olup Yap işletteki yüksek güç ve 
sözleşme süresi esas alındığında mobil 
santraların teminat mektupları çok yüksek bir 
değerdedir. 

Konuşlandırma süresindeki gecikme süresi 
sözleşme süresinden düşülmemektedir. 

Konuşlandırma süresindeki gecikme süresi 
yıllık sözleşme süresinden düşülmektedir. 

I İnilenin her devreye girişinde devreye alma 
bedeli vardır. 

Üniteler devreye girince herhangi bir ilave 
bedel ödenmemektedir. 

Sabit ve değişken işletme gideri 
kalemleriyle yakıt kalemine eskalasyon 
ııvmılanmaktadır. 

Sadece yakıt 
ııvmılanmaktadır. 

kalemine eskalasvon 

Mobil santrallerin kiralanması ve hizmet alımı yoluyla işletilmesine ilişkin şartname 
ve sözleşme lik-4"de verilmektedir. 

5.5 Mobil Santrallerin Kurulması İçin Yapılan İhaleler 

TKAŞ tarafından 1998 yılından bu yana 16 adet mobil santral için ihaleye çıkılmıştır. 
Bu santrallerden I. Grup olan 4 tanesi 3 yıllığına kiralanmış olup. bu santrallerin hizmet 
süreleri dolmuştur. Diğer II.. III ve IV. Grup mobil santraller (Toplam 12 adet) 5 yıllığına 
kiralanmış olup. halen bu santraller çalışmaktadırlar. 

5.5.1 1. Grup Mobil Santraller 

01.07.1998 tarih ve 37.277 sayılı TEAŞ Yönetim Kurulu Kararı ile enerji ihtiyacına 
ilaveten noktasal ve yöresel problemler ve BOTAŞ/m pompa ialasyonlarınm enerji ihtiyaçları 
da dikkate alınarak Van (20 MW). Silopi (35 M W). İdil (10 M W). Hakkari (10 MW) Trafo 
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Merkezlerine bağlanacak şekilde 4 adet mobil santral tesisine karar verilmiştir. Bu grup 
santrallerin toplam güçleri 75 M W olup, 1998 yılında ilan yoluyla uluslar arası açık ihaleye 
çıkılmış ve bu dört santral için 7 firma teklif vermiştir. 10.09.1998 tarihinde toplanan teklifler 
TEAŞ'ca değerlendirilmiş, en ucuz teklifler TEAŞ'ca değerlendirilmiş, en ucuz teklifler 
seçilerek firmalarla sözleşme imzalanmış ve 1999 yılında bu santrallar devreye girmiştir. 

İlk ihale 1998 yılında yapıldığından bu dönemde faizlerin yüksek olması ve yörede 
güvenlik sorunlarının bulunması ve tesisin konuşlandırma süresinin 3 ay gibi çok kısa olması 
nedeniyle fiyatlar Hakkari (10 MW) motorin santralı için 14,3 cent/kwh, diğer fuei-oil 
santralları için 8-10 cent/kwh civarında olmuştur. Konuşlandırma süreleri 3 ay olan toplam 75 
M W kurulu gücündeki bu santrallerin yıllık üretim miktarları toplam 601,675.000 kwh, 
ağırlıklı ortalama birim enerji satış fiyatı, 11,11 cent/kwh olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda 
belirtildiği gibi 1. Grup santrallerin hizmet süreleri tamamlanmıştır. 

5.5.2 İL Grup Mobil Santraller 

l.grup olarak ihaleye çıkılan mobil santrallerin bölgede devam eden enerji ihtiyacına 
paralel olarak kapasitelerinin arttırılmasına TEAŞ Yönetim Kurulunca karar verilmiş, 
firmalardan alınan teklifler değerlendirilerek Van (20 MW), Hakkari (20 MW). Silopi (25 
MW). İdil (20 MW) olmak üzere toplam 85 MW'lık bir kapasite artışı sağlanmıştır. 
Konuşlandırma süreleri 6 ay, kiralama süreleri 5 yıl olan bu santrallerin yıllık üretim 
miktarları toplam 723.546.203 kwh'dir. Ağırlıklı ortalama birim enerji satış fiyatı ise 6,55 
cent/kwh olarak gerçekleştiği EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

5.5.3 III-Grup Mobil Santraller 

TEAŞ'm 1999 ve 2000 yılı yatırım programında 5 x 20 M W gücünde mobil 
santrallerin tesisi öngörülmüştür. Ancak o dönemde kamu yatırımlarının, finansman 
leıninindeki güçlükler ile tesis süresinin uzunluğu (tahminen 2 yıl) nedeniyle, TEAŞ'ca Siirt 
(20 M W). İsparta (20 M W), Mardin (20 M W) ve Esenboğa (40 M W) trafo merkezlerine 
bağlanacak şekilde konuşlandırılmak üzere, 07.03.2000 tarih ve 21-100 sayılı TEAŞ Yönetim 
Kurulu Kararı ile ihaleye çıkılmıştır. Bu ihalenin teklifleri 30.05.2000 tarihinde alınmıştır. 
İhaleye herbir santral için 23-24 firma teklif vermiş, değerlendirme sonunda en ucuz teklif 
veren firmalarla sözleşme yapılmıştır. Konuşlandırma süreleri 6 ay, kiralama süreleri 5 yıl 
olan ve loplam sö/.leşmesel güçleri 100 M W olan bu mobil santrallerin, yıllık üretim 
miktarları toplam 872.905.600 kvvh ve ağırlıklı ortalama birim enerji satış fiyatının ise 6,51 
cent/kw olarak gerçekleştiği EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

5.5.4 IV- (irup Mobil Santraller 

IV. grup mobil santrallerin tesisine yönelik olarak TEAŞ Yönetim Kurulunun 
04.08.2000 tarih ve 47.374 no.lu kararında; 

1) '"! İlkemizde son 20 yılın en kurak yağış mevsiminin yaşanmış olması su seviyeleri 
özellikle de enerjinin sağlandığı hidrolik kaynağın bulunduğu Fırat havzasında en 
düşük seviyenin gerçekleşmiş olması ve bu durumun suların normal gelmesi 
halinde dahi 5 yıl gibi bir sürede hidrolik santrallerin normal su seviyelerine 
gelebileceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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2) Elektrik enerjisi talebinin deprem ve diğer faktörler gerçekleşmiş olmasına rağmen 
yılın ilk 5 ayında % 10 oranında artarak gerçekleşmiş ve son 7 ayında % 6 
oranında artarak gerçekleşecek olması tahmin edildiğinden, talebi karşılayacak 
gücün yetersiz kalacağı ve geçmiş yıllarda yapılamayan yatırımların 2000, 2001 ve 
2002 yıllarında talep ve su gelirlerine bağlı olarak ortalama yıllık 7 milyar kw bir 
enerji açığının ortaya çıkabileceğini göstermiş bulunmaktadır. 1 kw/saat enerjinin 
verilemeyişinin ekonomiye en az 1 $'lık maliyet yükleyeceği bilindiğinden, 
(ilkemiz için kısa vadede Bakanlar Kurulu'nun 16.03.1998 tarih, 98/10826 sayılı 
kararı gereğince Mobil Santrallerin bir an önce devreye konulması zaruri 
görülmektedir" denilmektedir. 

Bu itibarla: 

• Yapımı planlanan 5x100 M W gücündeki Mobil Santrallerin kiralanması ve hizmet 
alımı yoluyla işletilmesine ilişkin teklife ekli Teklif İsteme Şartnamesi ve Sözleşme 
Taslağında belirtilen yerlerde (Kırıkkale-Mamak, Kırıkkale-Yıldız. Kırıkkale-Kalecik. 
Fethiye-Finike. Bartın-Cide ve Taşucu-Anamur 154 kV enerji nakil hatları arasında 
Ilıma tarafından uygun bir yer seçilerek santralın konuşlandırılması ve anılan hatlara 
girdi-çıktı olarak irtibatlandırılması. BATMAN'a ise firma tarafından yapılacak yer 
seçimine uygun olarak mevcut 154 kV'luk enerji iletim hatlarına girdi-çıktı veya 
mevcut salta yakın ise hat ve fideri ile 380-154 kV trafo merkezine irtibatlandırılması) 
konuşlandırılması, kiralama ve hizmet alımı yoluyla 5 yıl süre ile işletilmesine. 

• İşin aciliyeti gözönünde tutularak bugüne kadar bu konu ile ilgili 2 kez yapılmış olan 
ihalelere teklif vermiş firmalardan. Yönetmelik çerçevesinde davet usulü teklif 
istenmesine. 

• 500 Vl\V"lık güce ilaveten Dairesince yapılacak çalışma sonucunda belirlenecek 
ihtiyacın da karşılanabilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına Yönetim 
Kurulu oybirliği ile karar vermiştir. 

TEAŞ Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda. Kırıkkale-Mamak. Kırıkkale-
Yıldız 154 kV'luk enerji iletim hatlarına girdi çıktı yapılacak şekilde Kırıkkale'ye 
konuşlandırılmak üzere 130 M W gücünde. Batman'da mevcut 154 kVluk EİH'ne girdi-çıktı 
veya Batman TM"ye 154 kVluk bir liderle bağlanacak şekilde konuşlandırılacak 100 MW 
gücünde. Bartm-Cide 154 kV HİM girdi çıktı yapacak şekilde veya tesis edilecek, bağlanacak 
şekilde konuşlandırılacak 100 M\V gücünde. Fethiye-Finike 154 kV'luk EİH girdi-çıktı 
yapacak şekilde veya 154 kV'luk Fethiye TM. Finike TM'ye bir fider tesis etmek suretiyle 
bağlanacak şekilde konuşlandırılacak 100 M W gücündeki mobil santrallar için çıkılan ihale 
neticesi 12.10.2000 tarihinde alınan tekliflerin değerlendirildiği, konuşlandırma süreleri 9 ay. 
kiralama süreleri 5 yıl olan toplam 430 M W kurulu gücündeki bu tesisler için çıkılan ihaleye 
her bir santral için 15-20 arasında firmanın teklif verdiği, yıllık toplam üretim miktarının 
3.742.249.121 kvvh olduğu, ağılıklı ortalama birim enerji satış fiyatının ise 5,05 cent/kwh 
olduğu, ihaleyi en ucuz teklifleri veren firmaların kazandığı EÜAŞ yetkililerince ifade 
edilmiştir. 

Ek-5"de Türkiye de ki mevcut mobil santraller ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
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6. SAMSUN I VE SAMSUN II MOBİL SANTRALLERİ HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER 

6.1 Santrallerin Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn 3/3/1998 tarih ve 3720 sayılı yazısına 
istinaden: Bakanlar Kurulu'nun 98/10826 sayılı kararı uyarınca; "Türkiye Elektrik Üretim 
İletim A.S." tarafından tespit edilecek yerlerde çalıştırılmak üzere. Mobil Elektrik 
Santrallannın Kiralanması ve Hizmet Alımı Yoluyla İşletilmesine karar verilmiş, bu karar 
doğrultusunda TEAŞ (Yeni adıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi-EÜAŞ) Yönetim 
kurulunun 04/08/2000 tarih ve 47/374 nolu kararıyla çıkılan ihale kapsamında 2x100 M W 
gücündeki Mobil Santral işine ait sözleşme, ihaleyi kazanan firmalar (Cengiz Enerji A.Ş ve 
AKSA A. Ş) tarafından 05/01/2001 tarihinde imzalanmıştır. 

6.2 Kullanılan Hammaddeler ve Ürünler İle İlgili Bilgiler 

liretimde Kullanılan Yakıt ve Temin Edildiği Yer: İzmit TÜPRAŞ rafinerisinden 
temin edilen 6 nolu fuel-oil deniz yoluyla proje sahası yakınlarındaki bir iskeleye getirilerek 
buradan kapalı borularla tesis içine nakledilmektedir. 

Kullanılan Yakıtın Özellikleri ve Tüketim miktarları: Her iki mobil santral 
tarafından TÜPRAŞ'dan temin edilen yakıt analiz raporu ve satış faturalarını içeren bilgiler 
aşağıdaki Tablo 34 ve 35'de yer almaktadır. 

Tablo 34. AKSA İnşaat ve Enerji San. Ve Tic. Ait Samsun l'de Kullanılan Yakıtın 
Miktarı ve Özellikleri 

12.01.2003 
26.01.2003 
15.02.2003 
05.03.2003 
15.04.2003 
29.04.2003 
27.08.2003 
TOPLAM 
ORTALAMA: 

Miktar (M ton) 

3.208.630 
7.499.900 
7.509.720 
7.471.595 
7.487.082 
7.516.000 
4.995.000 
45,687, 927 
-

Kükürt Oranı 
% 

3.17 
3.17 
3.36 
2.57 
2.0 
2.24 
2.69 
-
2.74 

Kül oranı 
% 

-
-
-
-
-
-

-

Yakıt Alt İsıl 
Değeri 
Kcal/kg 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 
-
9850 
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Tablo 35. CENGİZ Enerji Üretim A.Ş. ne ait Samsun H'de Kullanılan Yakıtın Miktarı ve 
Özellikleri 

12.01.2003 
26.01.2003 
15.02.2003 
25.03.2003 
15.04.2003 
29.04.2003 
27.08.2003 
TOPLAM 
ORTALAMA 

Miktar (M ton) 

3.208.531 
7,499.920 
7,509.728 
7,471.594 
7.487.082 
7,516.002 
5.010.061 
75,702.918 

Kükürt 
Oranı % 

3.17 
3.17 
3.36 
2.57 
2.0 
2.24 
2.69 

2.74 

Kül Oranı 
% 

-
-
-
-
-
-
0.042 

0.042 

Yakıt Alt Isıl 
Değeri 
Kcal/kg 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 
9850 

9850 

6.3 Üretim Prosesi Hakkında Bilgiler 

Santrallerde; araba, kamyon, otobüs ve gemilerde kullanılanlardan farklı olmayan 
dizel motorlar kullanılmakta olup, bu motorlarda üretilen mekanik enerji, alternatörlerle 
elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Öncelikle İzmit TÜPRAŞ Rafinerilerinden temin 
edilen yakıt, yaklaşık 7500 m1 kapasiteli 3 adet ana yakıt depolama tankından depolandıktan 
sonra akışkanlığını artırmak için tanklar içersinde bir miktar ısıtılarak dinlendirme 
tanklarına alınmaktadır. Dinlendirme tanklarında dinlendirildikten sonra, ayırıcı (separatör) 
ve filtrelerden geçirilerek temizlenir. 130 ila 150 °C"a kadar ısıtılarak mazot kıvamına 
getirildikten sonra günlük kullanım tanklarında depolanmaktadır. Filtre üzerinde ayrıştırma 
sonrası kalan maddeler çamur tankına ve oradan da yağlı atık su arıtma tesisine 
gönderilmektedir. Bu işlemler sonucunda yakıt, günlük kullanıma hazır hale getirilmekte ve 
motorlarda yakılmaktadır. Günlük ihtiyacın karşılandığı günlük yakıt tanklarından alman 6 
no"lu Fuel-Oil. bııster ünitesi ve pompalar yardımıyla istenen basınca ve akışkanlığa 
getirilmekte, filtrelerden geçirildikten sonra dizel motorlara gönderilmektedir. Söz konusu 
dizel motorların her biri 17.5 M W kurulu güce sahip olup. her bir santral 7 adet dizel 
jeneratör (iki adedi yedek ünite) gruplarından oluşmaktadır. Dizel jeneratörler paket halinde 
Finlandiya kökenli bir kuruluş olan Wartsila firmasından temin edilmiştir. 

Dizel motorların ısınmasının önlenmesi amacıyla, tesiste kapalı devre soğutma suyu 
sistemi bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan sistem kapalı devre (radyatör tipli) olup, 
herhangi bir yere su deşarjı yapılmamaktadır. 6 no"lu Fuel-Oil ve gerekli olan yanma havası 
motorlara beslenmektedir. Yanma verimini yüksek düzeyde tutmak için hava yakıt oranı 
hassas bir şekilde ayarlanmakladır. Hava ve yakıt karışımının motorlarda yanması suretiyle 
ekle edilen mekanik enerji, jeneratörler aracılığı ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. 
Üretilen elektrik, ulusal iletim hatlarının senkron koşullarına uygun hale getirilmesi ile 
ulusal iletim hatlarına verilmektedir. 

Yanma sonucunda çıkan sıcak (atık) gaz egzoz susturucusundan geçtikten sonra, ilk 
olarak, içerdiği azot oksitlerin (NO.\) giderilmesi amacıyla. NOx arıtma ünitesine 
gelmektedir. Buradan kazan birimine gönderilen sıcak gaz. bu birimde borular içerisinde 
dönen suyu ısıtmakta ve buhar elde edilmesini sağlamaktadır. Oluşan buhar, buhar türbinine 
gönderilerek ekstra bir elektrik üretimi sağlanmaktadır. Kazan biriminde su ısıtmak için 
kullanılan atık gazın içerdiği kükürtdıoksit (S02) gazının arıtılması amacıyla, gaz daha 
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sonra S()2 arıtma ünitesine gelmektedir. Prosese ilişkin akım şeması Ek-6'da yer 
almaktadır. 

Tesislerin maliyetinin yaklaşık dörtte biri mertebesindeki bir yatırım (50 milyon ABD 
doları) egzoz gazı arıtma tesisleri için ayrılmıştır. Bu kapsamda, santrallerin baca gazları 
önce N()x tutucu ve bunu takiben S02 tutuculardan geçtikten atmosfere atılmaktadır. 

Söz konusu her iki işletmede kullanılan dizel motorların sayısı, elektrik üretim ve 
buhar üretim miktarı ile baca gazı emisyonlarına ait bilgiler Tablo-36'da yer almaktadır. 

Tablo 36. Kapasite Raporunda Yer Alan Bilgiler 

Motor sayısı ve 
gücü 
Elektrik üretim 
miktarı 

Buhar üretimi 

Yakıt Tüketimi 

Egzos Ciazı 
Anlına ('niteleri 
Üre 
Kireç Taşı 

AKSA Enerji Üretim Üretim A.Ş 
Samsun I. 
18.077 kWx7 adet dizel motor +1 
adet 8.5 kW buhar türbini 
(7x17.535+1x8.59)x24x335= 
1.055.933.400 kWh/yıl 

7x6.7 t/h (AIK)x24x335= 
377.076 ton/yıl 
7x18.077x24x335x201.9x0.001= 
205.408 ton/yıl 
yılda 33 saat yakıt olarak motorin 
kullanıldığından 
205.408x33/(24x335)=843 ton/yıl 
motorin 
204.565 ton/yıl fuel-oil-610,6 
ton/gün=25 ton/h 

40 ton/günx335 gün=l 3.400 ton/yıl 
60 ton/günx335 gün =20.100 
ton/yıl 

CENGİZ Enerji San. ve Tic. 
A.Ş. (samsun 11) 
17.55 kWx7 adet dizel motor+1 
adet 8.5 kW buhar türbini 
(7xl7.505+lx8.50)x24x335= 
1.055.209.800 kWh/yıl 

7x6.7 t/h (AIK)x24x335= 
377.076 ton/yıl 
7x 18.077x24x335x 190.0x0.001 = 
187.666 ton/yıl 
yılda 33 saat yakıt olarak 
motorin kullanıldığından 
187.666x33/(24x335)=770ton/yıl 
motorin 
186.896 ton/yıl fuel-oil=557.89 
ton/gün= 23,24 ton/h 

40ton/günx3 3 5 gün= 13.400 
ton/yıl 
60ton/günx335gün=20.100 
ton/yıl 

6.4 Santrallerin Baca Gazı Emisyonları ve Alınması Gereken Tedbirler 

T'uel-oil kullanarak elektrik enerjisi üreten mobil santraller. 2 Kasım 1986 tarih ve 
19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması 
Yönelmeliği'nde (HKKY) Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında. Ek-7.1.2." Sıvı 
Yakıtlı Yakma Tesisleri" olarak ele alınmakta olup, elektrik üretimi esnasında kullanılan 
yakıttan dolayı oluşan baca gazı kirleticileri: toz. karbon monoksit (CO). azot oksitler (NOx) 
ve kükürt dioksit (SC>2)"dir. 

Toz Emisyonları: Fuel-oil yakılmasıyla oluşan ve filtrede tutulabilen partikül madde 
emisyonları, genelde yakılan yakıtın cinsine bağlıdır. Daha hafif olan fuel-oillerin yanması. 
daha ağır olan fuel-oillerin yanmasından önemli bir ölçüde daha az partikül madde 
oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Filtrede tutulabilen partikül madde emisyonları, fuel-oillerin 
kül içeriği ile yanmanın tamamlanmasına bağlıdır. Partikül madde, yakıtın eksik yanması 
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sonucu oluşan karbonlu maddeleri de kapsamaktadır Hava ortamında askıda duran partikül 
halindeki maddeler, iriliklerine ve yoğunluklarına bağlı olarak aerosol. duman, is ve toz 
şeklinde isimlendirilmektedir. Temiz havada yaklaşık 40 u.g/m3 düzeyinde olan toz miktarı. 
tozlu yerlerde on katma çıkabilmektedir. Sağlık etkileri açısından 10 um iri aerosoller 
burundan. 5 um* den iri olanlar ise üst solunum yollarından aşağı inmediklerinden insan 
sağlığına doğrudan etkileri azdır. Oysa 3 um'den ince olan tozların sağlık etkileri büyüktür. 
Özellikle duman, buhar akciğerden alveollere kadar girerek etkili olabilmektedir. Tozluluk. 
ister doğal ister yapay nedenlerden kaynaklansın görüş mesafesini kısaltan, güneş ışınlarının 
absorblandığı bandı değiştiren, insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etki yapan bir kirlilik 
türüdür. 

Karbon monoksit (CO) Emisyonu: Yanma kaynaklarından oluşan CO 
emisyonlarının oranı, yakıtın oksidasyon verimliliğine bağlıdır. Yanma sistemlerinin baca 
gazındaki CO mevcudiyeti genellikle eksik yanma sonucudur. Yetersiz oksijen içeriği. 
yakıt/hava karışımı, düşük yakma sıcaklığı, düşük yanma gazı kalış süresi gibi çeşitli koşullar 
eksik yanmaya neden olabilir. Bu yüzden hem kaynaklandığı nokta etrafında iyi dağılmayan 
hem de varlığı kolay fark edilemeyen zehirli bir gazdır. Atmosferde kolay kolay yok olmaz. 
ömrü 2-4 ay kadardır.. Bu gaz. içten yanmalı motorların ekzos gazları ile tam yanmayan 
yakıtlardan bol miktarda üretilmektedir. Normal eksoz gazında %3-4, iyi yakılmayan yakıt 
gazında %7 düzeyinde bulunmaktadır. CO'in insan sağılı üzerindeki etkileri arasında: sinir 
sistemi bozuklukları, şuur kaybı, baş ağrısı, kardiyovasküler rahatsızlıkları ile görüş 
kabiliyetinin azalmasını sıralamak mümkündür. 

Azot Oksit (NOx) Emisyonu: Tesislerden kaynaklanacak NOx emisyonları, yakıt 
içeriğindeki azot miktarı, kullanılan hava oranı, yanma sıcaklığı ve yanma teknolojisi ile 
ilişkilidir. Yakıt azotundan kaynaklanan NOx oluşumu yakıt/hava oranından kuvvetle 
etkilenmektedir. Azot oksit emisyonları yanma odası sıcaklığı ile ilişkili olduğu için bu 
emisyonun azaltılmasında brülör sistemi önemlidir. Ayrıca, bacaya üre veya amonyak 
enjeksiyonu gibi arıtma yöntemleri azot oksit emisyonlarını azaltmaktadır. Azot oksit gazları 
azot monoksit (NO) ve azot dioksit (N02) gazlarından oluşmakta olup. azot dioksit 
emisyonunun solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer fonksiyon bozukluklarına neden olduğu 
bilinmektedir. 

Kükürt oksit (SO\) Emisyonu: Kükürt içeren yakıtların kullanılması esnasında, yakıt 
içersindeki kükürdün, yakma için kullanılan havadaki oksijen (OT) ile birleşmesi sonucunda 
oluşan SO: emisyonunun miktarı, yakıt içersindeki kükürt miktarı ile doğru orantılıdır. 
Renksiz olan SO: 0.3-1.0 ppm arasında keskin bir kokuya sahip olup ağızda değişik bir tat 
bırakır. 3 ppırfin üzerinde ise boğucu bir hisse yol açar. Atmosferde hızla oksitlenerek SO;, ve 
sülfata dönüşür. SO;, ise sülfürik asidin anhidriti olup. yağmur ve yoğuşmuş nem 
damlacıklarıyla birleşerek havada sülfürik asidin oluşmasını sağlar. Kükürtlü maddeler en 
çok malzemeye ve bitkilere verdikleri zararla tanınır. SO:'nin insan sağlığı üzerinde: akut ve 
kronik solunum yolu rahatsızlıklarına bitkilerde: uzun süreli taşınımlarda kara ve su 
ekosistemlerinde asidifıkasyona. yapılarda ise havada sülfürik asidin oluşturarak metallerin 
korozyon hızının artmasına neden olmaktadır. 

6.5 Santrallerin Sürekli Ölçüm Ekipmanları 

AKSA Enerji liretim A.Ş.tarafından işletilen Samsun I ve Cengiz Enerji Üretim 
A.Ş.tarafından işletilen Samsun II mobil santral bacalarından atmosfere verilen 
kirleticilerden karbon monoksit. azot monoksit ve toz emisyonları saatlik kütlesel debisi 
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(kg/h). 11KKY EK- i rde verilen sınır değeri aştığından bu emisyonların bacada ölçülmesi 
gerekmektedir. Söz konusu santral bacasında Tablo 37 'de yer alan parametrelerin sürekli 
ölçümleri SİMENS Marka ULTRAMAT/OXYMAT 6 model analizörle yapılmaktadır. 
Ancak her iki işletmede de karbon monoksit ve toz emisyonlarının kütlesel debi değeri 
1IKKY-1 l'de verilen sınır değeri geçtiği için bu parametrelerin de sürekli ölçülüp kaydının 
yapı 1 ması gerekmektedir. 

Tablo 37. İler iki işletmede de yer alan sürekli kaydedicili ölçüm ekipmanlarına ilişkin 
bilgiler 

Ölçülen 
Parametreler 

SO2 ıng/NırT 

NO mg/Nnr 
( ) 2 % 

Ölçüm Metodu 

NDR 

NDR 
Elektrokimyasal 

Ölçüm 
Aralığı 

0-3000 pm 

0-1000ppm 
%0-25 

Minumum 
Algılama 
Limiti 
<%0.7(21 
ppm) 

<%0.02 

Son Kalibrasyon 
Tarihi 

23.07.2003 

16.05.2002 
23.07.2003 

Sertifika 
Durumu 

var 

var 
var 

6.6 Santrallerin Tabii Olduğu İzin Prosedürleri 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği (GSMY): 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından 
önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye 
indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin 
kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek 
amacıyla yönetmelik ekinde yer alan tesislerin sınıf tayini, yer seçimi, tesis izni ve açılma 
ruhsatı işlemlerini tamamlaması gerekmekte olup. bu yönetmeliğin uygulanmasından ve söz 
konusu izinlerin verilmesinde sorumlu kuruluş Sağlık Bakanlığı olup mobil santraller termik 
elektrik santraller kapsamında birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerdir. 

Yer seçim İzni: Mobil santraller GSMY'ne tabii tesisler grubunda yer aldığından 
yönetmelik gereği mobil santrallerin yer seçim izni. tesis izni ve işletme iznini alması 
zorunludur. 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu düzenlemesi gereken tesisler için alınması 
zorunlu olan ÇED olumlu belgesi ve raporu yer seçim raporu yerine kaim olduğundan GSMY 
Madde 9 gereği yer seçim izninin alınması gerekmektedir. ÇED'de tabii olmayan tesisler 
yönetmelik hükümleri gereği istenen bilgi ve belgeleri tamamlayarak yer seçim iznini almak 
zorundadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) ; gerçek ve tüzel kişilerin 
gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin tesisin yerinin 
uygunluğu, teknolojisi ve çevre üzerine yapabileceği tüm etkilerin belirlenerek 
değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek çevresel 
etki değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemekte olup 
yönetmeliğin uygulanmasından Çevre ve Orman Bakanlığı sorumludur. Hangi tesislerden 
ÇED raporu ve ÇED Ön Araştırma raporu isteneceği söz konusu yönetmelik eklerinde yer 
almaktadır. 
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1997 yılında revize edilen ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Uygulanacak Faaliyetler Listesinde kurulu gücü 150 MW ve üzeri olan termik güç santralleri 
yer almakta olup ancak, 2002 yılında tekrar revize edilen ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Faaliyetler Listesinde toplara ısıl gücü 200 MW 
ve daha fazla olan termik güç santralleri ve diğer yakma sistemleri ile Ek-11 ÇED Ön 
Araştırması Uygulanacak Projeler Listesi'nde Ek-l'de tanımlanmayan elektrik üretim tesisleri 
yer almaktadır. Söz konusu mobil santraller bu kapsamda irdelendiğinde santrallerin yapımı 
ihaleyi kazanan firmalar tarafından 05/01/2001 tarihinde imzalanarak kesinlik kazandığından 
1997 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. 2 ayrı kurucu firma tarafından 
100 MW olarak kurulacak olan mobil santraller 150 MW'ın altında olduğundan ÇED 
yönetmeliğine tabii değildir. Mobil Santraller GSMY'ne tabii olduğundan yönetmelik 
hükümleri gereği yetkili merciden Yer Seçim İzni almak zorundadır. Bu bağlamda, ÇED 
yönetmeliğine tabii olmayan, Samsun I, 23.9.2003 tarih ve 14245 sayılı yazı ile, Samsun II ise 
23.9.2003 tarih ve 14244 sayılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
yazısı ile yer seçim belgesi almıştır. Bu belgeler Ek-7'de verilmektedir. 

Tesis İzni: Tesisin yer seçim izni verildikten sonra sağlık koruma bandının da tespit 
edilerek emisyon ön izni ile tesisin atıkları ve çevre sağlığı ile ilgili gerekli şartların yerine 
getirilmesine müteakip Sağlık Bakanlığı'nca verilir. Söz konusu mobil santraller tarafından 
tesis izni için Samsun Valiliğine gerekli müracaatın yapıldığı ancak henüz iznin alınmadığı 
gözlenmektedir. 

Deneme İzni: Tesis izni verilmiş ve projelerine göre inşa edilmiş birinci sınıf gayri 
sıhhi müesseselere açılma ruhsatı verilmesinden önce, müracaat halinde, kurulun incelemesi 
sonucunda. Sağlık Bakanlığı'nca toplam 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilir. 

Açılma Ruhsatı: Tesis izni verilmiş olan birinci sınıf Gayri Sıhhi müesseselerin tesis 
izni şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin incelenerek. Emisyon İzin Belgesi ve Deşarj 
İzin Belgesi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü uyarınca İşletme Belgesi alındıktan sonra 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilir. 

Açılma ruhsatı aşamasında alınması zorunlu olan izinlerden Emisyon İzni ve Deşarj 
İzni 8 Mayıs 2003 tarihinden itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. 
Çevre Kanunu"nun ilgili maddeleri gereği çıkarılan 1986 yılından beri yürürlükte olan Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) Madde 10 gereğince: "Çalışmaları ve yapısı 
uyarınca insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan tesisler yönetmelik 
ekinde listelenmiş olup bu tesislerin kurulması ve işletilmesi izni bu yönetmelik hükümlerine 
göre Emisyon İzninin alınmasını gerektirir. Mobil santraller söz konusu yönetmelik Ek-
K.l.l.a'cla yer alan katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri grubunda yer almakta olup, üretim 
gereği kullanılan sıvı yakıttan dolayı IIKKY Ek-7.1.2'e göre de ''Kirletici Vasfı Yüksek 
Tesisler "' için verilen özel emisyon sınırlarını sağlayarak Emisyon İzni almak zorundadır. 

(/evre Kanunıûıun ilgili maddeleri gereği çıkarılan ve 1988 yılından beri yürürlükte 
olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) 37. maddesi gereğince; "Bu Yönetmeliğin 
esaslarına uymak .şartı ile. alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli 
atıksuların doğrudan deşarjı için İdareden Deşarj İzin alınması mecburidir. Elektrik üretim 
tesisleri grubunda yer alan mobil santraller söz konusu yönetmelik ekinde yer almakta olup 
yönetmelik hükümleri gereği deşarj izni almak zorunda olup her iki işletme tarafından gerekli 
müracaatlar yapılmıştır (Ek-8). 
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7. BARTIN VE DALAMAN'A KONUŞLANDIRILMASI PLANLANAN 
MOBİL SANTRALLERİN SAMSUN'A KONUŞLANDIRILMASININ 
İRDELENMESİ 

TEAŞ Yönetim Kurulunun 04.08.2000 tarih ve 47-374 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
ile çıkılan ihale neticesinde; 

• Fethiye-Finike 154 kV'luk ENH'na veya Fethiye TM veya Finike TM'ne 154 kV'luk 
bir fıderle bağlanacak şekilde konuşlandırılacak mobil santralla ilgili çıkılan ihaleye 
teklif veren 16 firma arasından en ucuz teklifi AKSA Enerji Üretim A.Ş. firmasının 
verdiği, 231.264.000 USD bedelle, 5 yıl (60 ay) süre ile kiralanacak hizmet alımı yolu 
ile işlettirilecek mobil santral için firma yakıt bedeli, 3.030 cent/kwh, kira bedeli = 
2.250 cent/kwh olmak üzere toplam 5.280 cent/kw teklif ettiği, ancak kira bedeli 
TEAŞ ile Firma arasında yapılacak ek protokol kapsamında 3.030 cent/kw'dan 3 
cent/kw'e indirilmiş, sözkonusu indirim TEAŞ'ın 13.11.2001 tarih, ve 4.37 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile onandığı, bu durumda AKSA firmasının hizmet bedeli : 
5.25 cent/kwh olduğu EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. İhale değerlendirme raporu 
ve ekleri Ek-9'da verilmiştir. 

• Bartın-Cide 154 kV'luk ENH'na veya Bartın TM Cide TM şakına 154 kV'luk bir 
fıderle bağlanacak şekilde konuşlandırılması öngörülen mobil santralle ilgili çıkılan 
ihaleye, teklif veren 15 firma arasından en ucuz teklifi Cengiz İnşaat San ve Tic A.Ş. 
- Cengiz Enerji San ve Tic. A.Ş. ortak girişimi firmasının verdiği, 222.942.000 USD 
bedelle 5 yıl (60 ay) süre ile kiralanacak hizmet alımı yolu ile işletilecek mobil santral 
için firma yakıt bedeli 3,00 cent/kwh, kira bedeli : 2,090 cent/kwh olarak üzere toplanı 
5.090 cent/kwh teklif ettiği, bu bedel üzerinden firma ile sözleşme imzalandığı EÜAŞ 
yetkililerince ifade edilmiştir. 

7.1 Yer Değişim Süreci 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığının AKSA Enerji Üretim AŞ'ye 
yazdığı 05.12.2003 tarih ve 8987, CENGİZ AŞ 'ye yazdığı 05.12.2003 tarih ve 8988 sayılı 
sözleşme imzalamaya davet yazıları üzerine, adı geçen firmalar şartname doğrultusunda 
konuşlandırma yerinin kendilerince satmalınması gerekliliğine istinaden araştırmaya 
girdikleri. AKSA firmasının Dalamanda Fethiye TM'ne bağlanacak şekilde Dalaman 
belediyesinden yer tahsisi aldığı, CENGİZ firmasının ise Bartın'da santralı Bartın-Cide 
ENH'na bağlanacak şekilde arsa satınaldığı EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. Firmaların 
bu girişimlerinin yöre kamuoyu tarafından öğrenilmesini müteakip, yerel yönetimlerin. 
meslek odalarının ve bireylerin söz konusu mobil santrallerin belirtilen bölgelere 
kurulmamasına yönelik (miting, uygulamanın durdurulması için mahkemeye müracaat, 
bireylerin ve kuruluşların devletin değişik makamlarına yaptıkları kişisel başvurular) 
çalışmaları neticesinde, firmaların santrallerin konuşlandırma yerinin çevre ve siyası 
hareketlerden uzak. yapılabilirliği olan uygun başka bir bölgeye sözleşmenin ilgili maddeleri 
uyarınca kaydırılarak değiştirilmesini talep ettikleri EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

AKSA firmasınca Dalaman'a konuşlandırılacak mobil santralle ilgili olarak, Muğla İl 
Genel Meclisinin T.C. Cumhurbaşkanlık Makamı, T.B.M.M, Başbakanlık, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili devlet kuruluşlarına gönderdiği , 23.05.2001 tarihli 
Kararında, değişik gerekçeler ileri sürülerek santralın bölgeye kurulmaması yönünde görüş 
bildirildiği EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 
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CENGİZ firmasınca Bartın'a konuşlandırılacak mobil santralle ilgili olarak, Bartın 
Deniz Üs Komutanlığının santralın stratejik öneme haiz tesis olması nedeniyle belirttiği görüş 
ile Bartın Valiliğinin 24.07.2001 ve 30.07.2001 tarihli yazılarında, santralın Bartın il sınırları 
içinde kurulmasının mümkün olmadığı yönünde görüş belirtildiği EÜAŞ yetkililerince ifade 
edilmiştir. 

12 Mobil Santral Yerinin Samsun İli Olarak Değiştirilmesi 

Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanlığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
TEAŞ Genel Müdürlüğüne yazdığı 31.05.2001 tarih ve 546 sayılı yazıda aynen; "Bartında 
kurulması planlanan ve daha sonra çeşitli sorunlar nedeniyle kurulmasından vazgeçilen 100 
M W lık fueloil santralının kurulması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanlığı olarak her 
türlü katkıyı vermeye, kuruluş yerinin sorunlarını çözmeye hazır olduğumuzu bildirir, saygılar 
sunarım" denilmektedir. 

CENGİZ firmasınca Bartın ve AKSA firmasınca Dalaman'a konuşlandırılması 
öngörülen santrallerle ilgili olarak adı geçen bölgelere santrallerin kurulmaması yönündeki 
kararlar ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının davet yazısı dikkate alınarak TEAŞ 
Genel Müdürlüğünün teknik çalışma yapılması doğrultusundaki talimatına istinaden, 
oluşturulan teknik komisyon raporuna istinaden hazırlanan Kurum Başkanlık takririnde; 
Santralın Bartın'a kaydırılması ile ilgili tüm gerekçelerin sonuçları ile irdelendiği ve santralin 
sözleşmeyle saptanan bölgeye kurulması, santralin Samsuna kaydırılması, ihalenin iptal 
edilmesi şeklinde ortaya çıkan alternatiflerin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesinin 
talep edildiği hususu EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca Bakanlık 
Makamına yazılan 26.06.2001 tarih ve 109 sayılı inceleme raporunun 5. sayfasında aynen "Bu 
itibarla, mobil santralın Samsunda konuşlandırılması yönündeki Samsun Büyük Şehir 
Belediye Başkanlığının talebi ve bu talep üzerine kurumca başlatılan ve teknik açıdan uygun 
olduğu sonucuna varılan çalışmaların Kuruma herhangi bir ilave maliyet getirmemek 
kaydıyla, firmayla iletim kurularak çözülmesi hususunda TEAŞ Genel Müdürlüğüne talimat 
verilmesinin uygun olacağı, sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır" denilmektedir. Söz konusu 
raporun dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 26.06.2001 tarihinde 
onaylanarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için TEAŞ Genel Müdürlüğüne gönderildiği 
EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

Bu arada AKSA firmasının TEAŞ Genel Müdürlüğüne yazdığı 02.08.2001 tarihli 
yazının son paragrafında: "teklif fiyatında herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılan 
araştırmalar neticesi, kendilerince arsa temin edebileceği Samsuna söz konusu mobil santralın 
kaydırılmasının talep edildiği EÜAŞ yetkililerince ifade edilmiştir. 

Mobil santrallerin konuşlandırılacağı bölgelerde oluşan yoğun kamu oyu tepkisi. 
Valiliklerin olumsuz kararı. Bölge belediyelerinin olumsuz görüşü. Firmaların yer değiştirme 
talepleri. Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanlığının davet yazıs< üzerine TEAŞ nezdinde 
oluşturulan Teknik Komisyonun uygun teknik görüşü, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının uygun görüşleri de dikkate alınarak TEAŞ Yönetim Kurulunca söz konusu 
mobil santrallerin Bartın ve Dalamandan Samsun iline kaydırılması yönünde Karar alındığı 
tespit edilmiştir. 
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7.3 YARGI KARARLARI 

7.3.1 Yönetmelik Değişiklikleri İle İlgili Yargı Kararları 

Danıştay 6. Dairesinin Esas 2000/7274-7275-7276, Karar 2002/3682-3683-3684 sayılı 
ve Ek-10"da yer alan kararlannda "Amacı çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir 
çevrede yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre 
alınması gereken ön izin ve izinler alınmadan üretime başlanmasını sağlayan Yönetmelikte 
kamu yararına ve hukuka uyarlık görülmemiştir" ifadesine yer verilerek; 

• Gayri Sıhhi Müessesler Yönetmeliği ve bir geçici madde ilavesine dair yönetmelik. 
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine geçici madde eklenmesine ilişkin 

yönetmelik, 
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında yönetmelik, 
• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 

değişiklik yapılması hakkında yönetmelikler iptal edilmiştir. 

7.3.2 Yer Değişimi Süreci İle İlgili Yargı Kararları 

Samsun Barosu tarafından; Muğla İli Dalaman İlçesi ile Bartın da konuşlandırılması 
öngörülen 10ü MW'lık iki adet Mobil Santralin Samsun İline konuşlandırılmasına ilişkin 
10.10.200İve 3/6 ve 3/7 Sayılı T.E.A.Ş Yönetim Kurulu Kararlarının iptali ve Yürütmenin 
durdurulması istemiyle açılan davada; Ankara lO.İdare Mahkemesi: Açıkça Haklara aykırı 
olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte 
bulunan işlemlerin yürütülmesinin 2577 Sayılı Yasanın 27/2.maddesi uyarınca Teminat 
alınmaksızın durdurulmasına 15.05.2003 gününde oybirliği ile karar vermiştir. 

Söz konusu Karar gerekçesinde kısaca; Uyuşmazlık konusu olayda, TEAŞ Yönetim 
Kurulu Kararları ile her biri 100 MW kapasiteli iki eş üniteden oluşan mobil santralin, aynı 
ekosistem içinde ve 150 MW üzeri bir güç santrali olacağı ve yukarıda açıklaması yer alan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Eki I listesinin 23.maddesinde de, kurulu gücü 
150 MW ve üzeri olan termik güç santrallerinin, ÇED sürecinin uygulanacağı ve ÇED 
Raporunu gerektiren faaliyetler arasında sayıldığı dikkate alınacak olursa, anılan Yönetmelik 
hükümleri gereği çevre kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla ÇED Raporu hazırlanmaksızın ve 
çevre üzerinde yapabileceği olumlu ve olumsuz bütün etkileri belirlenip degerlendirilmeksizin 
yapımı planlanan söz konusu mobil santralin Samsun ilinde konuşlandırılması yolunda işlem 
tesis edildiği görülmekte olup. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanmadığı. 

Bu durumda, amacı çevrenin koruması ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşamlarına 
olanak sağlamak olan Çevre Kanunun ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
hükümleri dikkate alınmak suretiyle yapımı planlanan mobil santralin kurulacağı yer 
açısından çevre üzerinde yapabileceği olumlu ve olumsuz bütün etkileri tespit edilip 
degerlendirilmeksizin ve olumsuz yöndeki etkilerinin önlenebilmesi amacıyla çevresel etki 
değerlendirmesi süreci işletilip ÇED raporu hazırlanmaksızın, söz konusu mobil santralin 
Samsun ilinde konuşlandırılması yolunda tesis edilen TEAŞ Yönetim Kurulu Kararlarında 
çevre mevzuatına, kamu yararına ve hukuka uygunluk görülmediği ifade edilmiştir. 
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Bu karara karşı, E.Ü.A.Ş, tarafından yapılan itirazda Reddedilmiş. Ancak söz konusu 
idare tarafından 15.05.2003 tarihli Yürütmenin durdurulması kararının "Yeni olgular 
nedeniyle tekrar incelenerek kaldırılması" talebi ile 10. İdare Mahkemesi Başkanlığına 
başvurulmuştur. 

S OLAYLARIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ 

8.1 TEAŞ Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğünce Santrallerin Samsun'da 
Konuşlandırma ve İşletmeye geçiş Sürecinin Kronolojik Gelişimi 

Tablo 38. Bartın-Cide Mobil Santrali'nin Kiralanması ve Hizmet alımı yolu ile 
işletilmesinin kronolojik gelişimini vermektedir. 

Tablo 38. Bartın-Cide Mobil Santrali'nin Kiralanması ve Hizmet Alımı Yolu İle 
İşletilmesi'nin Kronolojik Gelişimi 

16.03.1998 I 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ tarafından tesbit 
J edilecek yerlere mobil santrallerin kiralanması ve hizmet alımı yolu ile 
j işletilmesi yetkisi TEAŞ'a verildi. 

04.08.2000 47-374 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 100 MW'lık Batman, Bartın-Cide, 
Finike-Fethiye ve Kırıkkale mobil santralleri için ihaleye çıkılması 
kararlaştırıldı. 

16.08.2000 1112 sayılı Satmalına ve İhale Komisyonu kararı ile ihaleye çıkıldı.Teklif 
verme tarihi 1 9.09.2000 saat 12:00 kabul edildi. 

15.09.2000 51-432 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Addendum" yayınlanması ve 
işlemlerin yürütülmesi için Termik Santrallar İşletme ve Bakım Daire 
Başkanlığı'görevlendirildi.Teklif verme tarihi 12.10.2000 saat 14:00'e 
ertelendi. 

12.10.2000 J 1 139 sayılı Saıınalma Komisyonunca 67 adet teklif ve ek teklif zarfları 
! açılarak. Termik Santrallar İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı 
başkanlığında değerlendirilerek teklif sonuçlarının bir takrirle Ticaret 
Daire Başkanlığınca yeniden Satmalına ve İhale Komisyonuna getirilmesi 
kararlaştırıldı. 

I6.1 0.2000 . Makam Olur' u ile Değerlendirme Komisyonu kuruldu. 
06.1 1.2000 Başkanlığımızca 196 sayılı takrirle komisyon raporu ve eklerinin gereği 

___ için Ticaret Daire Başkanlığına havalesi talep edildi. 
8 07.1 1.2000 ı Başkanlığımız 4780 sayılı yazısı ile Makam Olur'u ve ekleri gereği için 

Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderildi. 
9 . 24.1 1.2000 ' 62-515 sayılı Yönetim kurulu Kararı ile 4 adet mobil santralın sipariş 

edilmesi kararlaştırıldı. 
İ0 05.12.2000 ; 8988 sayılı Ticaret D. Bşk.lığı yazısı ile. Bartın-Cide 154 kV hattına 

kurulacak mobil santral. 222.942.000-USD bedelle. 5 yıl(60 ay) süre ile 
kiralanarak hizmet alımı yolu ile işletilmek üzere Yakıt Bedeli=3.000 
cent/k\\'h. Kira Bedeli=2".09() cent/kWh olacak şekilde toplam 5.090 
cent'k\Vh Sözleşme Bedeli ile Cengiz İnşaat San.ve Tic. AŞ- Cengiz 
Enerji San, ve Tic. AŞ ortak girişimine sipariş edildi. 

13.12.2000 ' Firma santral yerinin Karadeniz Ereğli mevkii olarak değiştirilmesi için 
Ticaret Dairesi Başkanlığına talepte bulundu. 

1 — • 

14. i 2.2000 I 931 7 sayılı Ticaret Dairesi Başkanlığı yazısı ile siparişin verildiği konusu 
i ve Armanın yer değişim talebi Başkanlığımıza bildirildi. 
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13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 
25 

03.01.2001 

11.01.2001 

18.01.2001 

24.01.2001 
26.01.2001 

07.02.2001 

27.03.2001 
28.03.2001 
02.04.2001 

09.04.2001 

09.04.2001 

13.04.2001 
14.04.2001 

26 | 16.04.2001 

i 
27 18.04.2001 
28 1 25.04.2001 

1 
j 29 | 01.05.2001 

| 30 i 03.05.2001 

31 i 21.05.2001 

i 32 31.05.2001 
I 

; i 33 | 12.06.2001 

| 34 i 13.06.2001 

i 

35 1 15.06.2001 
i 

2 sayılı takririmizle firmanın yer değişimi talebinin incelenmesi için 
Komisyon oluşturulması yönünde Makam Oluru alındı (04.01.2001 tarihi 
itibarıyla). 
Firma santral yerinin Karadeniz Ereğli mevkii olarak değiştirilmesi için 
Başkanlığımıza talepte bulundu. 
Arazi yeri seçimi için Bartın Belediye Başkanlığına hitaben firmaya destek 
yazısı verildi. 
Firma tarafından arsa satınalındı. 
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ- Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 
ortak girişimi ile sözleşme imzalandı. 
04.01.2001 tarih ve 2 sayılı Makam Oluruna istinaden toplanan 
Komisyonun Raporunda firmanın Karadeniz Ereğli olarak yaptığı yer 
değişim talebi sistem yükleri açısından uygun bulunmadı. 
Firma ekonomik kriz nedeni ile 90 günlük süre uzatımı talebinde bulundu. 
tarihi itibarıyla 9 aylık konuşlandırma süresi başladı. 
130 sayılı Bartın Valiliği talebi üzerine 06.04.2001 tarihinde Bartın'da, 
Bartın Milletvekilleri ve İl yetkililerine santral hakkında brifing verildi. 
1434 sayılı Makam imzalı yazı ile Bartın Valiliğine ve Belediyesine 
santral hakkında biıgi verildi. 
3-106 sayılı 154 kV. EIHat güzergahında Kamulaştırma işinin takibine 
yönelik Yönetim Kurulu Kararı alındı. 
Bartın'da projeye karşı yürüyüş yapıldı. 
Bartın Ziraat Mühendisleri Odası ve Bartın Barosu; Cumhurbaşkanlığı 
Yüce Makamı.Devlet Denertleme Kurulu Başkanlığı,Milli Güvenlik 
Kurulu genel Sekreterliği.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ve Şirketimizin çeşitli Yöneticilerine santral hakkında 
şikayet dilekçesi gönderdi. 
154 sayılı Bartın Valiliği yazısında "Bartın Deniz Us Komutanlığının. 
santralın stratejik öneme haiz tesis olması nedeniyle Genel Kurmay 
Başkanlığından izin alınması gerektiği hususundaki görüşü" bildirildi. 
Santral kurulması için gerekli izinlerin çoğu firma tarafından alındı. 
Firma yer değişim talebini yeniledi. 
1648 sayılı yazımızla Hukuk Müşavirliğine, firmanın süre uzatım ve yer 
değişim talebi hakkında görüş soruldu. 
2605 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ile."Satınalma Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi" görüşü bildirildi. 
1767 sayılı yazımızla firmanın 18.04.2001 tarihli yer değişim talebi Hukuk 
Müşavirliğine soruldu. 
3115 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısında "Konunun Genel Müdürlük 
zararına olmayacak şekilde teknik olarak değerlendirilmesi" istendi. 
545 sayılı yazı ile Samsun Büyük Şehir Belediyesi. Bartın'a 
konuşlandırılacak santralın Samsun'a kurulmasını talep etti. 
108 sayılı Makam Olıır'u ile Samsun Belediyesi talebinin değerlendirilmesi 
için komisyon oluşturuldu. 
Santralın fiziksel konuşlandırılması ve sistem yükleri açısından Samsun'a 
konuşlandırılmasının uygun olduğu ancak Bartın'da yaşanan sorunların 
Samsun'da yaşanabileceği konulu Komisyon raporu hazırlandı. 
114 sayılı takririmizle, santralın Bartın'dan kaydırılması hakkındaki tüm 
gerekçeler sonuçları ile irdelendi ve ; 1-Santralın sözleşmeyle saptanan 
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bölgeye kurulması, 2- Santralın Samsun'a kaydırılması, 3- İhalenin iptal 
edilmesi şeklinde ortaya çıkan alternatiflerin Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilmesi talep edildi. 

8.06.2001 10-225 sayılı, konunun gündemde tutulmasına ilişkin Yönetim Kurulu 
Kararı alındı. 

37 26.06.2001 280-714 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın'dan," 14.04.2001 
tarihli Bartın Ziraat Odası şikayetinin incelenmesi raporu" konulu Gizli 
yazı alındı. 

38 28.06.2001 127 sayılı takririmizle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 280-714 
sayılı yazısı ve 15.06.2001 tarih/114 sayılı takririmizin birleştirilerek 
Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 

39 

~4Ö~ 

İT 

29.06.2001 13-259 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile firma talebinin Bartın Valiliğine 
sorulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilmesi talimatlandırıldı. 

03.07.2001 131 sayılı yazımızla Bartın Valiliğine santralın Bartında konuşlandırılması 
hakkındaki görüşü soruldu. 

03.07.2001 4193 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ile. Bartın Ziraat Mühendisleri Odası 
ve Barosu tarafından santral sözleşmesinin iptali ve yürütmenin 
durdurulması hakkında Zonguldak İl İdare Mahkemesinde. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Bartın Valiliği aleyhine 
dava açıldığı bildirildi. 

42 05.07.2001 248 sayılı Bartın Valiliği yazısında santralın Bartın Merkez Topluca Köyü 
mevkiine kurulmasının mümkün olmayacağı bildirildi. 

43 10.07.2001 137 sayılı takririmizle. Bartın Valiliği yazısı ve önceki takrirlerimizin 
birleştirilerek Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 

44 12.07.2001 

\~T^ 

14-274 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bartın Valiliğine santralın il 
sınırlan içerisinde kurulması hakkındaki görüşünün sorulması talimatlandı. 

45 i 24.07.2001 2941 sayılı yazımızla santralın Bartın II hudutları içerisinde kurulması 
hakkındaki Bartın Valilik görüşü soruldu. 

46 

47~ 

30.07.2001 276 sayılı Bartın Valiliği yazısında, santralın Bartın ili sınırları içerisinde 
kurulmasının uygun olmadığı bildirildi. 

02.08.2001 154 sayılı takririmizle: önceki takrirlerimiz. Bartın Valiliği yazısı ve 
Yönetim Kurulu Kararları birleştirilerek konunun tekrar Yönetim 
Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 

48 ' 06.08.2001 3102 sayılı yazımızla Hukuk Müşavirliğinden. Bartın Valiliği yazısı ve 
firmanın yer değişimi talebinin hukuken değerlendirmesi istendi. 

49 , 07.08.2001 4863 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısında.santral yerinin değişmesinin 
şirketimize ek yük getirmemek kaydıyla uygun olduğu bildirildi. 

50 \ 08.08.2001 1 7-310 sayılı Yönetim Kurulu kararında. Hukuk Müşavirliğinin görüşü 
doğrultusunda konunun detaylı olarak incelenmesi için gündemde 
tutulmasına karar verildi. 

51 08.08.2001 161 sayılı takririmizle Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve önceki 
takrirlerimiz birleştirilerek Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep 
edildi. 

52 ! 10.10.2001 

53 ! 09.11.2001 

3-6 sayılı Yönetim Kurulu kararında. Şirketimize ek yük getirmeyecek 
şekilde firma ile ek protokol imzalanması ve bu ek protokolün tekrar 
Yönetim Kuruluna sunulması kaydı ile santralın Samsun'a 
konuşlandırılması için gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yapılmasına 
karar verildi. 
454 sayılı yazımızla ihtisas sahibi TEİAŞ Gen.Md.lüğünden santrallerin 
Samsun EİH bağlantı noktalarının tespiti istendi. 
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54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
70 

09.11.2001 1 

13.11.2001 

19.11.2001 

20.11.2001 

21.11.2001 

27.11.2001 

28.11.2001 
24.12.2001 

16.01.2002 

05.03.2002 

15.03.2002 

15.03.2002 

22.03.2002 

29.03.2002 

01.04.2002 

! 02.04.2002 
09.04.2002 

i 
71 i 29.04.2002 

72 08.05.2002 
1 

Firma ile ek protokol imzalanarak 28 sayılı takrirle ek protokol Yönetim 
Kurulunun onayına sunuldu. 
4-37 sayılı Yönetim Kurulu kararında, ek protokolün onaylanarak 
uygulamaya konulmasına ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe 
ikmaline karar verildi. 
599 sayılı yazımızla firmaya, 13.11.2001 tarihi itibarıyla ek protokolün 
yürürlüğe girdiği bildirildi. 
4345 sayılı yazı ile TC. ETK.Bakanhğınca; Bartın Ziraat Mühendisleri 1 
Odası ve Barosu tarafından santral sözleşmesinin iptali ve yürütmenin 
durdurulması için Zonguldak İl İdare Mahkemesinde, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Bartın Valiliği aleyhine 
açılan dava ile ilgili mahkeme ara kararı hakkında Başkanlığımızdan bilgi 
istendi. 
416 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ile aynı mahkeme ara kararı hakkında 1 
bilgi istendi. 
733 sayılı yazımızla Hukuk Müşavirliğine santral yerinin Samsun olarak 1 
değiştirildiğine dair ek protokol ile 10.10.2001 tarih ve 3-6, 13.11.2001 
tarih ve 4-37 sayılı Yönetim Kurulu kararları gönderildi. 
810 sayılı yazımızla aynı bilgi TC. ETK. Bakanlığına gönderildi. 1 
CENGİZ Firması bila sayılı yazısıyla santralın Samsun'da konuşlandırıl
ması için en uygun yerin Tekkeköy'de KBİ'ne ait olan ve ÖİB'dan ihaley
le satın alınan arazi olduğunu bildirdi. 
0304 sayılı yazımızla TEİAŞ APK Dairesi'nden santrallerin Samsun Eİ 
Hatlarına bağlantı noktalarının tespiti istenildi. 
TEİAŞ APK Dairesi'nin 000422/03812 sayılı yazısında santral bağlantıla
rının EÜAŞ ve TEİAŞ yetkililerince yerinde yapılacak inceleme sonucu 
kesinlik kazanması ve ortak bir karar varılması gerektiği bildirildi. 
1398 sayılı yazımızla TEİAŞ'ne 20.03.2002 tarihinde Samsun'da komis- ] 
yon çalışması yapılacağı bildirildi. | 
1400 sayılı yazımızla CENGİZ Firması'na 20.03.2002 tarihinde Sam
sun'da komisyon çalışması yapılacağı bildirildi. 
Samsun'da toplanan komisyon marifetiyle santrallerin enterkonnekte siste
me bağlantılarının tespiti için yapılan inceleme ve etütlerde tespit edilen 
hususlar tutanak altına alınarak firmaların sisteme ait projeleri 02.04.2002 
tarihinde onay için EİJAŞ'ne vermesi kararlaştırıldı. 
1677/03852 sayılı yazımızla CENGİZ Firması'na TEİAŞ'ın Samsun top- I 
lantısı ile ilgili etüt ve değerlendirmelerinin sonucu bildirildi 
TEİAŞ APK Dairesi 00625/05942 sayılı yazısıyla santrallerin sistem bağ
lantılarının nasıl yapılabileceğini bildirdi. 
CENGİZ Firması bila sayılı yazısıyla onay için projeleri sundu. 
1903 sayılı yazımızla firmanın hazırladığı projeler onay için TEİAŞ'ne 
gönderildi. 
TEİAŞ'ın 3426 sayılı yazısıyla projelerin şartlı olarak uygun bulunduğu 
bildirildi. 
2454 sayılı yazımızla CENGİZ Firması'na TEİAŞ'ın sistem bağlantılarıyla 
ilgili görüşleri iletilerek ilgili projelerin acilen revize edilmesi istendi. 154 
kV tarafındaki ölçüm noktasına kadar teklif edilen makine, teçhizat v.b.. 

j projeler uygun bulunduğu bildirildi. 
1 73 19.12.2002 Ş TEİAŞ elemanlarınca Samsun Mobil II - Samsun II T.M. E.İ. Hattfnın 
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74 

75 

76 

77 

79 

19.12.2002 

17.01.2003 

20.01.2003 

27.02.2003 

14.04.2003 

geçici kabulü yapıldı. 
TEIAŞ elemanlarınca 154 kV salt sahasının geçici kabulü yapıldı. 

CENGİZ Firması bila sayılı yazısıyla Tam Yük Kapasite ve Güvenilirlik 
testlerinin başlatılması talebinde bulundu. 
20.01.2003 - 24.01.2003 tarihleri arasında Tam Yük Kapasite ve Güve
nilirlik testleri tamamlandı.. 
ETKB 'nın ilgili " Olur" lan ile oluşturulan Geçici Kabul Komisyonu ça
lışmalarını tamamladı. Santralın Geçici Kabulü yapılarak ticari işlet
meye açıldığına dair dilekçe Samsun Valiliği'ne verildi. 
Baca Gazı Arıtma sistemi DeSOx ve DeNOx tesislerinin comissioning ça
lışmalarının tamamlanmasını müteakip emisyon değerlerinin sözleşmesel 
değerleri sağladığı tutanak altına alındı ve söz konusu sistem sürekli işlet
meye alındı. 

Tablo 39, Dalaman Mobil Santrali'nin Kiralanması ve Hizmet alımı yolu ile 
işletilmesinin kronolojik gelişimini vermektedir. 

Tablo 39. Dalaman Mobil Santrali'nin Kiralanması ve Hizmet Alımı Yolu İle 
İşletilmesinin Kronolojik Gelişimi 

16.03.1998 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ tarafından tesbit 
edilecek yerlere mobil santrallerin kiralanması ve hizmet alımı yolu ile 
işletilmesi yetkisi TEAŞ'a verildi. 

04.08.2000 47-374 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 100 MW'lık Batman, Bartın-Cide, 
Finike-Fethiye ve Kırıkkale mobil santralleri için ihaleye çıkılması 
kararlaştırıldı. 

16.08.2000 1112 sayılı Satmalına ve ihale Komisyonu kararı ile ihaleye çıkıldı.Teklif 
verme tarihi 19.09.2000 saat 12:00 kabul edildi. 

5.09.2000 51-432 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Addendum" yayınlanması ve 
işlemlerin yürütülmesi için Termik Santrallar İşletme ve Bakım Daire 
Başkanlığı görevlendirildi.Teklif verme tarihi 12.10.2000 saat 14:00'e 
ertelendi. 

12.10.2000 1139 sayılı Satınalma Komisyonunca 67 adet teklif ve ek teklif zarfları 
açılarak. Termik Santrallar İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı 
başkanlığında değerlendirilerek teklif sonuçlarının bir takrirle Ticaret 
Daire Başkanlığınca yeniden Satınalma ve İhale Komisyonuna getirilmesi 
kararlaştırıldı. 

16.10.2000 Makam Olur' u ile Değerlendirme Komisyonu kuruldu. 
7 ! 

8 

9 ! 

10 | 

06.1 1.2000 

07.1 1.2000 

24.TF2000 

05.12.2000 

Başkanlığımızca 196 sayılı takrirle komisyon raporu ve eklerinin gereği 
için Ticaret Daire Başkanlığına havalesi talep edildi. 

j Başkanlığımız 4780 sayılı yazısı ile Makam Oiur'u ve ekleri gereği için 
! I icarel Dairesi Başkanlığına gönderildi. 
62-515 sayılı Yönelim kurulu Kararı ile 4 adet mobil santralın sipariş 
edilmesi kararlaştırıldı. 

j 8987 sayılı Ticaret D. Bşk.lığı yazısı ile. l'inikc-l'ethiyc 154 kV.'luk ENİ I' 
| na bağlanacak şekilde kurulacak mobil santral. 23 1.264.000-1 İSİ) bedelle. 
i 5 yıl(60 ay) süre ile kiralanarak hizmet alımı yolu ile işletilmek üzere 
| Yakıt Bedeli 3.030 cenl/kWh. Kira Bedeli 2.250 cent/kWh olacak şekilde 
': toplam 5.280 ceııl/kWh Söyleşme Bedcjj ile Aksa Enerji Üretim AŞ.'ne 
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12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

14.12.2000 

03.01.2001 

26.01.2001 
07.02.2001 

26.02.2001 

27.02.2001 
13.03.2001 

15.03.2001 

26.03.2001 

28.03.2001 
28.03.2001 
18.04.2001 

25.04.2001 

01.05.2001 

18.05.2001 

21.05.2001 

08.05.2001 

10.05.2001 

11.05.2001 

22.05.2001 

15.06.2001 

sipariş edildi. 1 
Firma santral yerinin Dalaman mevkii olarak değiştirilmesi için Ticaret 1 
Dairesi Başkanlığına talepte bulundu. 
2 sayılı Makam Oluru ile, santral yeri değişim talebinin incelenmesi için 1 
komisyon oluşturuldu. 
AKSA Enerji Üretim AŞ ile sözleşme imzalandı. 
04.01.2001 tarih ve 2 sayılı Makam Oluruna istinaden toplanan 
Komisyonun Raporunda firmanın Dalaman olarak yaptığı yer değişim 
talebi sistem yükleri açısından uygun bulundu. | 
883 sayı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmek üzere destek yazısı 1 
verildi. 
Firma ekonomik kriz nedeni ile 90 gün süre uzatımı talebinde bulundu. 1 
45 sayılı takrirle, santral yerinin Dalaman mevki olarak değiştirilmesinin 
uygun bulunduğu 07.02.2001 tarihli Komisyon Raporu ve 27.02.2001 
tarihli ek protokolün sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilmesi ve 
santral yerinin protokol dahilinde Dalaman olarak değiştirilmesi 
konusunun Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 
2-66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulamanın ek protokole göre 1 
yapılması talimatlandırıldı. 
9-82 sayılı yazı ile Dalaman Belediyesi tarafından santral hakkında bilgi 
istendi. 
1281 sayılı yazımızla Dalaman Belediyesine santral hakkında bilgi verildi. 1 
Santralın 9 aylık konuşlandırma süresi başladı. 1 
01 /0754 referanslı firma talep yazısında, gelen çevreci ve siyasi tepkiler 1 
nedeni ile santralın başka bir bölgeye kaydırılması talep edildi. 
1648 sayılı yazımızla Hukuk Müşavirliğine, firmanın süre uzatım ve yer I 
değişim talebi hakkında görüş soruldu. 
2605 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı ile "Satınalma Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi" görüşü bildirildi. 
1966 sayılı yazımızla firmanın yer değişim talebi hakkındaki dosya tekrar 
Hukuk Müşavirliğine gönderildi. | 
3115 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısında " Konunun Genel Müdürlük 1 
zararına olmayacak şekilde teknik olarak değerlendirilmesi" istendi. 
01/0781 referanslı firma yazısı ekinde, bölge Belediye Başkanlıklarının 
santralın kurulmasına olan itirazları gönderildi. 
1229 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı ekinde; TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanlığınca gönderilen Green Peace Akdeniz 
Ofisinin santral hakkındaki raporu hakkında görüş soruldu. 
2062 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı ekinde; 
Cumhurbaşkanlığı genel Sekreterliğinden gelen Balıkesir Üniversitesinden 
gelen şikayet dilekçesi hakkında görüş soruldu. 
1687 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı ekinde; Muğla 
milletvekillerinin il sınırları içinde santralın kurulmaması konusunda 
Başbakan Bülent ECEVİT'e yazdıkları şikayet dilekçesi gönderildi. 
115 sayılı takririmizle, santralın Dalaman'dan kaydırılması hakkındaki tüm 
gerekçeler sonuçları ile irdelendi ve ; 1-Santralın sözleşmeyle saptanan 
bölgeye kurulması, 2- Santralın konuşlandırma yerinin değiştirilmesi. 3-
İhalenin iptal edilmesi şeklinde ortaya çıkan alternatiflerin Yönetim 
Kurulu tarafından değerlendirilmesi talep edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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39 
40 

41 

42 

43 

18.06.2001 

25.06.2001 

28.06.2001 

28.06.2001 

29.06.2001 

10.07.2001 

12.07.2001 

02.08.2001 
02.08.2001 

06.08.2001 

07.08.2001 

08.08.2001 

44 08.08.2001 

45 1 10.10.2001 

46 | 09.1 1.2001 

47 j 09.1 1.2001 

1 

10-226 sayılı .konunun gündemde tutulmasına ilişkin Yönetim Kurulu 
kararı alındı. 
2781 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı ekinde; Muğla İl 
Genel Meclisinin 23.05.2001 tarihli, santralın Muğla İl sınırları içerisinde 
kurulmaması ile ilgili temenni yazısı gönderildi. 
128 sayılı takririmizle. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
25.06.2001/2781 sayılı yazısı ekinin ve önceki takririmizin birleştirilerek 
yer değişim konusunun Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 
2219 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı ekinde; Ortaca 
Ziraat Odası Başkanlığının santral hakkında Sn. Devlet BAHÇELİYE 
şikayeti yazısı gönderildi. 
13-260 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, santralın konuşlandırılması 
hakkında Muğla Valiliğinin görüşünün sorulmasından sonra konunun 
değerlendirilmesi talimatlandırıldı. 
138 sayılı takririmizle, Muğla Valiliğinin 04.06.2001/110/1766 sayı ile 
santralın Muğla İl sınırları içerisinde kurulmaması hakkında,Başbakanlık 
Makamı ve Yardımcılarına gönderdiği 23.05.2001 tarihli Muğla İl Genel 
Meclisi temennisi ve önceki takrirlerimizin birleştirilerek Yönetim 
Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 
14-275 sayılı Yönetim Kurulu kararında konunun Bartın Valiliğinden 
gelecek cevapla birlikte değerlendirilmesi amacıyla gündemde tutulması 
talimatlandırıldı. 
Firma santralın Samsun'a kaydırılmasını yazılı olarak talep etti. 
155 sayılı takririmizle, firmanın talebi ve önceki takrirlerimizin 
birleştirilerek Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep edildi. 
3102 sayılı yazımızla Hukuk Müşavirliğinden yer değiştirme talebi 
hakkında görüş soruldu. 
4863 sayılı Hukuk Müşavirliği yazısında ,santral yeri değişmesinin 
şirketimize ek yük getirmemek kaydıyla uygun olduğu bildirildi. 
1 7-311 sayılı Yönetim Kurulu kararında. Hukuk Müşavirliğinin görüşü 
doğrultusunda konunun detaylı olarak incelenmesi için gündemde 
tutulmasına karar verildi. 
161 sayılı takririmizle Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve önceki 
takrirlerimiz birleştirilerek Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi talep 
edildi. 
3-7 sayılı Yönetim Kurulu kararında. Şirketimize ek yük getirmeyecek 
şekilde firma ile ek protokol imzalanması ve bu ek protokolün tekrar 
Yönetim Kuruluna sunulması kaydı ile santralın Samsun'a 
konuşlandırılması için gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yapılmasına 
karar verildi. 
454 sayılı yazımızla ihtisas sahibi TEIAŞ Gen.Md.lüğünden santrallerin 
Samsun EİH bağlantı noktalarının tespiti istendi. 
firma ile ek protokol imzalandı. Dalaman için 3.030 cent/kWh. olarak 
kabul edilen Yakıt Bedeli yeniden hesaplandı. Yakıt Bedeli 3.241 
cent/k Wh. olarak hesaplanmasına rağmen aynı bölgeye kurulacak iki 
ınobil santral için farklı yakıt bedeli uygulamasının doğru olmayacağı 
gerekçesi ile firmadan Yakıt Bedelini Bartın santralı için kabul edilen 
3,000 cent/k Wh. değerine indirmesi istendi.Talep firma tarafından kabul 
edildi. 
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48 
49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
60 

61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 

68 

12.11.2001 
13.11.2001 

19.11.2001 

24.12.2001 

16.01.2002 

05.03.2002 

15.03.2002 

15.03.2002 

72.03.^002 

29.03.2002 

01.04.2002 

02.04.2002 
09.04.2002 

29.04.2003 

08.05.2002 

15.11.2002 

10.12.2002 
19.12.2002 

20.12.2002 

06.01.2003 

27.02.2003 

29 sayılı takrirle ek protokol Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. 
4-37 sayılı Yönetim Kurulu kararında, ek protokolün onaylanarak 
uygulamaya konulmasına ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe 
ikmaline karar verildi. 
600 sayılı yazımızla firmaya, 13.11.2001 tarihi itibarıyla ek protokolün 
yürürlüğe girdiği bildirildi. 
AKSA Firması AS-E-2412 /02-1111 sayılı yazısıyla santralın Samsun'da 
konuşlandırılması için en uygun yerin Tekkeköy'de KBİ'ne ait olan ve 
ÖİB'dan ihaleyle satın alınan arazi olduğunu bildirdi. 
0304 sayılı yazımızla TEİAŞ APK Dairesi'nden santrallerin Samsun Eİ 
Hatlarına bağlantı noktalarının tespiti istenildi. 

TEİAŞ APK Dairesi'nin 000422/03812 sayılı yazısında santral bağlantıla
rının EÜAŞ ve TEİAŞ yetkililerince yerinde yapılacak inceleme sonucu 
kesinlik kazanması ve ortak bir karar varılması gerektiği bildirildi. 
1398 sayılı yazımızla TEİAŞ'ne 20.03.2002 tarihinde Samsun'da komis
yon çalışması yapılacağı bildirildi. 
1399 sayılı yazımızla AKSA Firması'na 20.03.2002 tarihinde Samsun'da 
komisyon çalışması yapılacağı bildirildi. 
Samsun'da toplanan komisyon marifetiyle santrallerin enterkonnekte siste
me bağlantılarının tespiti için yapılan inceleme ve etütlerde tespit edilen 
hususlar tutanak altına alınarak firmaların sisteme ait projeleri 02.04.2002 
tarihinde onay için EÜAŞ'ne vermesi kararlaştırıldı. 
1676/03853 sayılı yazımızla AKSA Firması'na TEİAŞ'ın Samsun toplan
tısı ile ilgili etüt ve değerlendirmelerinin sonucu bildirildi. 
TEİAŞ APK Dairesi 00625/05942 sayılı yazısıyla santrallerin sistem bağ
lantılarının nasıl yapılabileceğini bildirdi. 
AKSA Firması 021/1264 sayılı yazısıyla onay için projeleri sundu. 
1903 sayılı yazımızla firmanın hazırladığı projeler onay için TEİAŞ'ne 
gönderildi. 
TEİAŞ'ın 3426 sayılı yazısıyla projelerin şartlı olarak uygun bulunduğu 
bildirildi. 
2453 sayılı yazımızla AKSA Firması'na TEİAŞ'ın sistem bağlantılarıyla 
ilgili görüşleri iletilerek ilgili projelerin acilen revize edilmesi istendi. 154 
kV tarafındaki ölçüm noktasına kadar teklif edilen makine, teçhizat v.b.. 
projeler uygun bulunduğu bildirildi. 
TEİAŞ elemanlarınca Samsun Mobil I - Samsun II T.M. E.İ. Haiti'nin 
geçici kabulü yapıldı. 
TEİAŞ elemanlarınca 154 kV salt sahasının geçici kabulü yapıldı. 
AKSA Firması AN / 1865 sayılı yazısıyla Tam Yük Kapasite ve Güveni
lirlik testlerinin başlatılması talebinde bulundu. 
TEİAŞ elemanlarınca Samsun Mobil I - ( Samsun - Çarşamba EİH ) irti
batı E.İ.Hattı'nın geçici kabulü yapıldı. 
06.01.2003 - 10.01.2003 tarihleri arasında Tam Yük Kapasite ve Güve
nilirlik testleri tamamlandı.. 
ETKB 'nın ilgili " Olur" lan ile oluşturulan Geçici Kabul Komisyonu ça
lışmalarını tamamladı. Santralın Geçici Kabulü yapılarak ticari işlet
meye açıldığına dair dilekçe Samsun Valiliği'ne verildi. 
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Baca Gazı Arıtma sistemi DeSOx ve DeNOx tesislerinin comissioning ça
lışmalarının tamamlanmasını müteakip emisyon değerlerinin sözleşmesel 
değerleri sağladığı tutanak altına alındı ve söz konusu sistem sürekli işlet
meye alındı. 

8.2 Sağlık Bakanlığınca Santrallerin Samsun'da Konuşlandırma ve İşletmeye 
Geçiş Sürecinin Kronolojik Gelişimi 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının 02.02.2002 tarihinde Mobil Santrallerle ilgili 
raporunun kamuoyuna açıklanmasından sonra, Samsun Valiliğince 08.03.2002 tarih ve 06381 
sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığından tesislerle ilgili yapılacak işlemler hakkında bilgi 
istenmiştir. 

25.03.2002 tarih ve 4593 sayılı yazı ile GSM yönetmeliğine ve diğer yasal 
mevzuatlara göre işlem yapılması bildirilmiştir. 

28.03.2002 tarih ve 8261 sayılı yazı ile İl Çevre Müdürlüğünden kurulması planlanan 
tesislerin ÇED yönetmeliğinden muaf olup olmadığı ve 08.04.2002 tarih ve 9216 sayılı yazı 
ile de Tekkeköy Kaymakamlığından, tesislerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak 
hazırlanacak raporun ivedilikle Valiliğe sunulması istenmiştir. 

OMÜ ve YG 21 'in başvuruları üzerine Sağlık Bakanlığının 25.04.2002 tarih ve 6455 
sayılı yazılarına istinaden, 14.06.2002 tarih ve 15198 sayılı yazı ile Tekkeköy 
Kaymakamlığından kurulacak tesislerin Yer Seçimi için gerekli başvuruları yapmalarının 
sağlanması istenmiştir. 

15.08.2002 tarihinde ilgili firmalar Tekkeköy Kaymakamlığı aracılığıyla Samsun 
Valiliğine 11. Sınıf GSM olarak müracaatta bulunmuş olup. 26.08.2002 tarih ve 22874 sayılı 
yazı ile Sağlık Bakanlığından Sınıf tespiti istenmiş ve 24.09.2002 tarih ve 14591 sayılı Sağlık 
Bakanlığı yazısında kurulacak tesislerin 1. sınıf GSM olarak değerlendirilmesi uygun 
görülmüştür. 

26.08.2002 tarih ve 22873 sayılı yazı ile İl Çevre Müdürlüğünden tekrar ÇİT) 
yönetmeliğine (Danıştay kararına göre) tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmiştir. İl Çevre 
Müdürlüğünün 04.10.2002 tarih ve 427-1388 sayılı yazılarında, ilgili firmalar 29.07.2002 
tarihinden önce yatırıma başladığından ÇLİD' den muaf olduğu belirtilmiştir. 

GSM yönetmeliğinin 4. maddesi gereği 24.10.2002 tarihli Valilik oluru ile İl Sağlık 
Müdürü Başkanlığında. İl Çevre Müdürlüğü. Tekkeköy Belediye Başkanlığı. Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. OMÜ Rektörlüğü ve OSB 
Müdürlüğünden birer üye katılımıyla inceleme kurulu oluşturulmuştur. 14.11.2002 tarihinde 
yapılan toplantıda kurul üyeleri görüşlerini yazılı olarak sunacaklarım bildirmişlerdir. OMÜ 
Rektörlüğü temsilcisi, gerekçesini daha sonra belirtmek üzere inceleme kurulundan 
çekilmiştir. İnceleme kurulu 19 .11.2002 tarihinde tekrar toplanarak yer seçim raporunu 
hazırlamak için tesislerin kurulacağı yerde inceleme ve değerlendirme yapmıştır. 
Değerlendirme sonunda yürürlükteki ilgili tüm yönetmeliklere göre gerekli tedbirlerin 
alınması ve tesislerin doğal gazla çalıştırılmasının uygun olacağını bildirir raporu tanzim 
etmişlerdir. 
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İlgili tesislere yer seçim izni verilebilmesi için 28.11.2002 tarihinde Sağlık 
Müdürlüğünün teklifi ile Valilik olurları alınarak, 02.12.2002 tarihinde onay için Sağlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı 07 .02.2003 tarih ve 1847 sayılı yazıları ile söz 
konusu tesislerin mahallinde incelenmesi için teknik elamanlardan oluşan bir komisyon 
görevlendirileceğini bildirmiştir. Bakanlık Makamının 04.04.2003 tarih ve 2727 sayılı oluru 
ile görevlendirilen teknik elemanlar 08.04.2003 tarihinde tesisleri yerinde incelemişlerdir. 

16.06.2003 tarih ve 8960 sayılı Sağlık Bakanlığının yazısında; söz konusu tesisler 
hakkında yer seçim iznine esas değerlendirmenin yapılabilmesi için Bakanlık teknik 
elemanlarının 11.04.2003 tarihli raporu ve EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 06.06.2003 tarih ve 
2881 sayılı yazısı dikkate alınarak yeniden hazırlanacak inceleme kurul raporu ve Valilik 
olurunun her iki tesis için ayrı düzenlenerek gönderilmesi istenmiştir. 

8.3 Çevre Bakanlığınca Santrallerin Samsun'da Konuşlandırma Ve İşletmeye 
Geçiş Sürecinin Kronolojik Gelişimi 

Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmaları, Bakanlar Kurulu kararı sonrası ve 
Danıştay 6. Dairesinin söz konusu kararın iptalinden sonrası olmak üzere 2 grupta toplamak 
mümkündür. 

Hakanlar Kurulu Kararından Sonra Yapılan Çalışmalar: 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Yönetmelik. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik 29 Eylül 2000 tarih ve 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkındaki 
yönetmeliğin iptali istemiyle; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ve TEMA Vakfı tarafından Çevre Bakanlığı aleyhine Danıştay 6. 
Dairesinde sırası ile E.2000/7275 kayıtlı. E.2000/7280 kayıtlı ve E.2001/1123-1122 kayıtlı 
davalar açılmıştır. 

Davaya ilişkin, söz konusu tesislerin HKKY'de Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler 
grubunda yer aldığından santral bacalarından çıkan kirletici maddelerin yönetmelikte getirilen 
sınır değerleri sağlayarak emisyon iznini almak zorunda olduğu konularını içeren görüşler 
Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığı ile Danıştay 6. Daire Başkanlığına iletilmiştir. 

Mobil yüzer santrallerin ilgili Yönetmeliklere uyumlu çalışacağına dair çevresel 
tedbirleri içeren bilgi ve belgelerin Çevre Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı ve ilgili Valiliğe 
planlama aşamasında iletilmesi gerektiği hususu Çevre Bakanlığının 15 Haziran 2001 tarih 
ve 2463-7344 sayılı Ek-11 "de yer alan yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğfna 
bildirilmiştir. 

Yöre halkından ve çeşitli kuruluşlardan Çevre Bakanlığına konu ile ilgili olarak 
şikayet dilekçeleri intikal etmiş olup. Bakanlık uzmanlarınca Mart 2002 tarihinde santral 
yerinde incelenmiştir. Tespit edilen hususlar ve Yönetmelik çerçevesindeki 
değerlendirmelerini içeren rapor Ek-12"de yer almaktadır. Söz konusu rapor Enerji ve Tabii 
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Kaynaklar Bakanlığı, Samsun Valiliği ve şikayetlerin intikal ettiği yetkili mercilere Çevre 
Bakanlığı tarafından iletilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesinin Yönetmelik Değişikliklerini İptal Kararından Sonra 
Yapılan Çalışmalar: 

İptal kararı Çevre Bakanlığına Ağustos 2002 tarihi itibarıyla intikal etmiştir. Danıştay 
6. Dairesinin kararı gereğince; izin almadan faaliyetlerini sürdüren mobil santraller için izin 
prosedürlerinin tamamlanarak Hava Kalitesinin Korunması YönetmeliğEnde getirilen tüm 
esasları sağlayacak şekilde ve çevresel her tür tedbir alınarak faaliyetlerinin sağlanması bu 
koşulları yerine getiremeyen mobil santrallerin, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği*nde 
yer alan esaslar sağlanıncaya ve öngörülen izinler alınıncaya kadar faaliyetlerinin 
durdurulmasını içeren yazı Çevre Bakanlığı'nca 02 Eylül 2002 tarihi itibariyle Samsun 
Valiliğine gönderilmiştir. 

Danıştay kararı ve yukarıda bahsedilen hususların vurgulanarak mobil santralle ilgili 
olarak gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesini içeren Çevre Bakanlığı yazısı 03 
Eylül 2002 tarihi itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilmiştir. 

I lava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler olarak 
tanımlanan ve söz konusu mobil santrallerin etki alanında yer alan Karadeniz Bakır 
İşletmeleri ile TÜGSAŞ'a ait Gübre Fabrikasının Yönetmeliğe uyumlu çalışması için 
öncelikle bölgedeki mevcut kükürt dioksit kirliliğinin azaltılması, baca gazı emisyon sınır 
değerlerinin sağlanacak şekilde her iki işletmede tedbirlerin alınması ve tedbirlere ilişkin İş 
Termin Planı'nın (işletmede kirlilik kaynağı olan ve baca gazı emisyonları açısından sınır 
değerlerin aşıldığı her bir kirletici kaynağın tanımlanması, alınacak tedbirin belirtilmesi, 
tedbirlere ilişkin proje araştırma çalışmaları, her bir faaliyetin başlama ve bitiş tarihleri vb. 
bilgilerin yer aldığı plan) hazırlanarak planda belirtilen iyileştirmelerin ve gerekli yatırımların 
bir an önce hayata geçirilmesinin sağlanmasını içeren hususlar 25 Mart 2003 tarihli Çevre 
Bakanlığı yazısı Samsun Valiliğine iletilmiştir. 

Eylül 2002 ve Mart 2003 tarihlerinde Samsun Valiliğine gönderilen yazılara istinaden 
Valilikçe bu konuda yapılan çalışmalar ile tesislerin son durumları hakkında bilgi talebini 
içeren 12 Haziran 2003 tarihli anlığı yazısı Samsun Valiliğine iletilmiştir. 

9. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA 
İLİŞKİN TUTANAK ÖZETLERİ 

9.1 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (28.05.2003) 

I'ROI DR. OSMAN NURİ ERGUN (19 Mayıs Üniversitesi-Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim liyesi) özetle: 

Yanlış planlamayla başlayan endüstrileşme süreci sonucunda çevrenin endüstriyle 
dolduğunu: Tekeköy'ün bu sanayie bağlı olarak gelişmesi sonucu bölgenin hava kirliliği 
emisyonları bakımından çok ("incmli bir boyuta geldiğini: yer seçiminde iki ayrı llrmanın 
başvurduğunu: bilisinin Aksa Enerji Üretim, diğerinin Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 
olduğunu: sonuç olarak lek emisyon kaynağı olduğunu; tesisin hiç kirliliği olmayan bölgeye 
düşünülmesi halinde, o bölgedeki emisyonların tartışılabilir olduğunu; ancak 6 nolu llıeloilin 
hiçbir şek i kle masum olamayacağını: % 4 denildiğini ancak inanmadığını %14'e çıkan 
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analizlerin olduğunu; yani, Türkiye'de kullanılan fueloillerde yüzde 14'e varan kükürtd'oksit 
konsantrasyonlarının olduğunu; 

Mobil santralin sağlık müdürlüğünden alınması gereken emisyon iznini, tesisin yer 
seçim kararı verilmediği için alamadığını; Samsun'da kurulan santrali mobil santral olarak 
kabul etmediğini; 

Odaların başvurusu üzerine, yargının konan ek maddeleri bozduğunu; yargı bozsa bile. 
yer seçimi için başvuru yapılmamasının gerektiğini; ÇED sürecinin başlaması gerektiğini; 
muafiyetin o anda ortadan kalktığını; ama, yargı bozduktan sonra ÇED'in yine yapılmadığını; 
sadece gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğine göre normal emisyon için başvuru yapıldığını; 
zaten, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğindeki muafiyetlerinde yine yargı tarafından Çevre 
Mühendisleri Odasının başvurusu üzerine 10 uncu Daire kararı ile bozulduğunu; 

İfade etmiştir. 

CEM KÜKEY (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi) 
özetle; 

Türkiye'nin böylesi bir yatırıma, böylesi çevre düşmanı bir yatırıma o dönem itibariyle 
ihtiyacı olmadığını; santralın yaklaşık maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu; 300 milyon 
dolara mal olacak santralden yıllık üretilecek enerjinin 500 milyon kilovat/saat olduğunu;. 
aynı tarihlerde Boyabat hidroelektrik santralinin 600 megavat gücünde 1996-97 yıllarında 
ihaleye hazır olduğunu; 1.5 milyar kilovat/saat yıllık üretimin söz konusu olduğunu; 
derivasyon tünelinin, ulaşım yollarının ve site tesislerinin yapıldığını; santralin 2000Tİ 
yıllarda bitmesinin söz konusu olduğunu; onun yerine, 1998'li yıllarda enerji ihtiyacı var diye 
Türkiye'nin gündemine mobil santralin sokulduğunu; bunun çok açık bir tercih olduğunu; 

İ İade etmiştir. 

METİN TELATAR (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Bşk.) 
özetle; 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının çevre ve diğer mevzuatlarla ilgili 
karşılaşacak güçlükler hakkında, yerle ilgili karşılaşılacak sıkıntılar anlamında bir garanti 
vermesi üzerine bu santralin Samsun'a taşındığını; Bartın ve Dalaman'da kamuoyunun 
baskısı nedeniyle kurulamayan, enerji ihtiyacının olmadığı bir yerde santral yapmanın, 200-
300 milyon dolar gibi yurtdışı kaynaklı parayı burada sarf etmenin pek akıl kârı olmadığını; 

Tamamen güneydoğudaki küçük santrallerden çok kâr elde edildiğini gören firmaların 
dayatmasıyla alınmış siyasî bir karar olduğunu; yani, teknik olarak herhangi bir ihtiyaca cevap 
verecek nitelikte olmadığını; Samsun'da toplam kurulu gücü 1300 megavat olan 4 tane 
hidroelektrik santralin olduğunu; 

İfade etmiştir. 

CİHAN DÜNDAR (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İkinci Başkanı) özetle; 

2X.ll"de davayı açtıklarını; 26.6.2002 tarihinde de Danıştay'ın kararını verdiğini; 
haziran, temmuz ayının sonunda Çevre Bakanlığına tebliğ edildiğini; temmuz ayının 



- 8 8 -

sonundan itibaren gelen mobil santral başvurularına Bakanlığın ÇED isteyeceğini, ama, zaten 
çalışmaların başladığını, dolayısıyla, Bakanlığın bunlara ÇED isteyemeyeceği yönünde Çevre 
Bakanlığı hukukçularının hukuksal bir yorum yaptıklarını; Çevre Mühendisleri Odası olarak 
bu yoruma katılmadıklarını; faaliyette olan bir tesise ÇED yapılamayacağını; ÇED'in 
mantığının, planlama aşamasında olduğunu; şu anda tesis için zaten ÇED'in yapılmasının 
mümkün olmadığını; 

Enerji Bakanlığına aynı dönemde 1 500 megavat rüzgâr enerjisi yatırımı için başvuru 
yapıldığını; şu anda Türkiye'de uygun potansiyeli olan 300-500 noktada ölçümlerin 
yapıldığını; rüzgâr enerjisi konusundaki yatırımların hâlâ bekliyor olduğunu; bugün "tamam** 
dediğiniz anda maksimum 1-1.5 yıl içinde üretime geçebilecek tesislerin olduğunu; 

İiade etmiştir. 

PROF. DR. NEVİN SELÇUK (ODTÜ Kimya Mühendisliği Böl. Öğretim Üyesi) 
özetle; 

Tüpraştan. gelen kükürt içeriğinin resmî rakamının % 4-4,5 arasında olduğunu; 
dolayısıyla %16 kükürtün bir rafineriden çıkmış olmasının mümkün olmadığını; teknolojik 
olarak % 4.5'in üzerine çıkmaması gerektiğini; 

Eğer %4.5 kükürtlü bir yakıtı kullanılıyorsa; baca gazında kükürt dioksit arıtma tesisi 
varsa, azotoksit arıtma cihazı varsa burada korkulacak bir şeyin olmadığını; bütün yapılacak 
işin. tesisin girdisiyle bacasından çıktısını on line takip etmek olduğunu; bir tesis temiz 
çalışıyorsa, hava. su. katı atık yönünden emisyon sınırlarını smır değerlerinin altında 
tutuyorsa, bu tesise, vatanını, milletini sevenin dokunmayacağını; çalışmıyorsa. Çevre 
Bakanlığı'nın tesisi kapatması gerektiğini; 

İfade etmişlerdir. 

PROF. DR. NURİ ERGUN - Bir konuyu düzeltmek istediğini belirtmiştir. 

% 4. % 14 terimlerini kendisinin kullandığını; % 14 Tüpraşın veya Türkiye'deki 
rafinerilerinin değeri olmadığını; literatürde % 14'e kadar çıkabilen kükürt içeriğinin 
olduğunu: Nevin Selçuk'un herhalde onu Türkiye'de yapılmış analiz olduğunu zannettiğini: 
literatür bilgisi olduğunu; 

İfade etmiştir. 

PROF. DR. NEVİN SELÇUK 

l'ııel-oil 6'nın istenilen dünya kitabını getirebileceğini, yüzde 4.5'in ü/erinde kükürt 
içeımeyeceğini: çünkü, rafineri tesislerinin buna göre tasarlandığını: 

İfade etmiştir. 
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9.2 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (04.06.2003) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı) özetle; 

Yapılması gerekenin sanayinin kurulmasına engel olmak yerine, çevreyi kirletmesine 
engel olarak işsizliğe ve açlığa çözüm bulmak olduğunu; bu düşünceyle kendisinin yaptırdığı 
incelemeler sonucu, kurulacak olan Mobil Santrallerin, Çevre Bakanlığı kurallarına göre 
çalışma zorunluluğu olduğunu ve baca emisyonlarının sürekli devletin yetkili birimlerince 
ölçüleceğini ve denetleneceğini belirlediğini; işsizlikten kıvranan Samsun'da 200 civarında 
insana istihdam yaratacak, yaklaşık 1 500 kişinin de doğrudan veya dolaylı geçinmesini 
sağlayabilecek bu tesisin Samsun'da kurulması için Enerji Bakanlığına yazı yazarak, tesisin 
Samsun'da kurulması yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katkı vermeye hazır 
olduğunu belirttiğini; Enerji Bakanlığı tarafından seçilerek elde edilen arazinin, Büyükşehir 
Belediyesinin sınırları dışında, Tekkeköy Belediyesi sınırları içerisindeki Azot Fabrikası 
arazisi olduğu için, bu bölgede yasal yetkisi olmaması nedeniyle, Mobil Santralın 
kurulmasında bürokratik işleme katkısının olmadığını; eğer bürokratik bir işleme katkısının 
olabilecek olsaydı, olacağını; ama, belediye sınırları dışında olduğu için. herhangi bir 
bürokratik işlemin kendisi tarafından yapılmadığını; yer seçimi ve elde edilmesi, inşaata 
ruhsat ve izin verilmesi, söz konusu tesis yerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında 
olması nedeniyle yetkisi dışında olduğunu; 

Kendisinin sadece, santralı kuracak olan kişilerin Samsunda veya Karadeniz sahilinde 
bir yer aradıklarını öğrenince, Samsun'da kurmalarına gerekçe olabilecek bir davete 
ihtiyaçları olduğunu öğrenince, diğer kurum, kuruluş, firmalara, çeşitli zamanlarda yaptığı iş 
daveti, çeşitli sanayi kuruluşunun kurulmasına yönelik davetler benzeri Enerji Bakanlığına 
yazdığını; fabrikanın kurulacağı yerin. Samsun İli dahilinde bir yere kurulması esnasında. 
elinden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirten bir yazı yazdığını; şuraya 
kurarsanız ben size bunun yerini temin ederim, buraya kurabilirsiniz vs diye herhangi bir 
öneride bulunmadığını; 

Fabrika çalışmadan önce ve fabrika çalışmaya başladıktan sonra. Samsun İçme suyu 
tahlil sonuçlarını incelediğini; hiçbir değişikliğe, hiçbir dikkati çekecek kimyevî madde 
farklılığına tanık olmadığını; 

Şartnameyi okuduğunu; şartnamenin hem enerji santralini kuranlara hem de devlete 
çeşitli müeyyideler getirdiğini; 

Kendisinin Enerji Bakanlığına yazdığı yazının Büyükşehir belediyesi olarak sanayi 
kuruluşlarının teşvik edilmesine yönelik olduğunu; bu denli bir tartışma ortamına 
dönüşeceğini bilseydi. Meclis ve İl Genel Meclisi ile müzakere edeceğini; ama, o ortamda bu 
ihtiyacı duymadığını; 

İ İade etmiştir. 

RECEP YILMAZ (TEAŞ İşletme Bakım ve Santraller Eski Daire Başkanı) özetle; 

2001 yılında bu santrallerin kurulmasına karar verildiğini; miktara göre bir üretimin 
taahhüt edildiğini; devletin bunu almayı taahhüt ettiğini; çalıştırmadığı takdirde, bunların 
sadece yatırım kaleminin verildiğini; taahhüdün iki kalemden oluştuğunu; birinin yakıt gideri. 
diğerinin yatırım gideri olduğunu; eğer, taahhüt edilen enerjiyi alamıyorsa yatırım kalemini 



- 9 0 -

ödemek durumunda olduğunu; taahhüdü yapan firma taahhüdü yerine getiriyorsa, siz enerji 
alamıvorsanız. o zaman, kilovat saat başına, size teslim ettiği enerji miktarı kadar ödemeniz 
gereken miktarı yatırım kalemine ödemek zorunda olduğunu; 

İfade etmiştir. 

HALİL ÇİFTÇİ (EÜÎAŞ Termik Santraller Müdürü) özetle; 

Firmaya ürettirilmediği zaman kira bedelinin ödendiğini; eğer. firma, herhangi bir 
gerekçeyle santralde üretim yapamazsa, üretemediği miktar kadar kira bedeli olarak ceza 
alındığını; 

İfade etmiştir. 

VEDAT ŞAHİN (Devlet Planlama Teşkilatı Enerji Sektörü Uzmanı) özetle; 

199CTİ1 yıllarda, özellikle 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, daha sonra yap-işlet 
projeleri gündeme geldiğinde ortaya ciddî bir kaos çıktığını; bir taraftan kamu projeleri, diğer 
taraftan özel kesim projeleri bir arada, ciddî sağlıklı bir arz-talep dengelemesi ve 
projeksiyonu, planlaması, yatırım planlaması gerçekleştirilemediğini; bunun sonucunda. 
bugün yaşanılan birçok sorununun ortaya çıktığını; bu sorunların çıkışındaki temel 
nedenlerden bir tanesinin, özel kesimin yatırımlarını arttırma gayreti ve isteği içinde 
olunmasına rağmen, değişik nedenlerle bu projelerin gerçekleşmemesinin olduğunu; 

Mobil santrallerin, tamamen bir Bakanlar Kurulu kararı yetkisi çerçevesinde TEAŞ 
tarafından sapılmış, alınmış bir karar olduğunu; Devlet Planlama Teşkilatı olarak 1996 
yılında yapılan çalışmalarda» yap-işlet-devret projeleri yürümediği takdirde, önümüzdeki 
dönemlerde ciddî enerji açıkları olacağını tespit ettiklerini; TEAŞ'ın yatırım programına. 
yeni projeler alınması gereğini ortaya koyduklarını; bu çerçevede. 1996-1997 yıllarında 
üretim-tüketim dengelerine bakıldığı zaman, mevcut kapasitenin yeterli olmadığını ve 
hidrolik santrallere aşırı bir gidiş olduğunun tespit edildiğini; bunların rakamlarla belli 
olduğunu: 

1996 yılında, hidrolik santral kapasitesi 36.4 milyar kilovat saat iken. bu santrallerden 
40 milyar kilovat saat üretim yapıldığını; 1997 yılında kapasite 37 iken. yine. 40 milyar 
kilovat saat üretim yapıldığını; 1998 yılında 37 iken. 42 milyar kilovat saat yapıldığını yani. 
normal şartlarda hidroelektrik santrallerden kapasitenin üzerinde enerji alınmasının, o 
santralleri ve barajları olumsuz şekilde etkileyen bir yöntem olduğunu: 1996. 1997. 1998 
yıllarında lülen, mevcut kapasitelerin talebi karşılamada yetersiz kaldığını: bu dönemde. 
yedek tesisler ve santraller düşünülüp yatırım programına koyulduğunu: 1998 yılında da 
TEAŞ'ın Bakanlar Kuruluna gittiği ve mobil santral konusunda yetki aldığını: yani. mobil 
santrallerin yapımı konusunda yetkilendirme alınırken, sözleşme talihlerinde sözleşmeler için 
girişimde bulunulurken, ihaleye çıkılırken, bir enerji açığı olduğunun gerçek olduğunu: 
yalnız, aradan zaman geçtikten ve 2001 yılında yüzde 10"u aşkın bir ekonomik gerileme 
yaşadıktan sonra, yaklaşık, enerji talep projeksiyonlarında 20 milyar kilovat saat civarında bir 
düşüş yaşandığını: bu düşüşün, geçmişte ihtiyaç olarak gündemde olan projeleri bııuün bir arz 
fazlası olarak gündeme getirdiğini: sorunların bu şekilde ortaya çıktığını: 

İfade etmiştir. 
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9.3 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (11.06.2003) 

AVUKAT ÜMİT ÖZATA (Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) 

Şartnameye göre alınması gereken izinler ve bunlara ilişkin muafiyetleri iptal eden 
Danıştay kararları sonrasında, mobil ve yüzer elektrik santralleri, bu santrallerin enterkonekte 
bağlantısını sağlayacak enerji hatları, santrallerde kullanılacak olan petrol, petrokimyasal ürün 
depoları ile limanlar ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlerdeki izinlerden yapımcı firmaların muaf 
olmadığını; 

TEAŞ Genel Müdürlüğünün tespit edilen yerleri değiştirme yetkisi olmadığı 
kanaatinde olduğunu; 14 Nisan 1998 tarih ve 23 313 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 98/10 
826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında TEAŞ'a mobil santrallerin konuşlanacağı yeri tespit 
etme yetkisi verildiğini, tespit edilen yerlerin değiştirilmesine dair bir yetkinin verilmediğini; 
Samsun'da konuşlanan 2 tane mobil santralin Fethiye-Finike ve Bartm-Cide mobil santralleri 
olduğunun Bakanlar Kurulu kararıyla da sabit olduğunu; ayrıca, konuşlandırma yerinin 
değiştirilmesinin işlevi, sebep, maksat ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğunu; 

100 megavatlık 2 santralın Samsun İline bitişik iki parselde ve yan yana 
konuşlandırılmasının kanuna karşı hile olduğunu; Samsun Barosu Yönetim Kurulunun 
11.3.2002 tarih ve 2002/136 sayılı Kararıyla mobil santrallerin Samsun'a konuşlandırma 
işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Samsun İdare Mahkemesine dava 
açtığını; Samsun İdare Mahkemesine 2002/250 esas sayıyla iptal davasına 26.4.2002 tarihinde 
2002/384 sayılı kararla İdarî Yargılama Usulü Kanununun madde 14'e 6 ve 15*e la maddeleri 
uyarınca yetki yönünden reddedildiğini; dosyanın görevli Ankara 10 uncu İdare Mahkemesine 
gönderilmesine karar verildiğini; Ankara İdare Mahkemesi 2002/688 esas sayılı davayı 
12.6.2002 tarihinde 2002/840 sayılı kararla 2577 sayılı Yasanın 15*e la maddesi gereğince 
yetki yönünden reddederek, yetkili yargı yerinin belirlenmesi için dava dosyasının Danıştay 
10 uncu Dairesine gönderilmesine karar verdiğini; dosyanın, karardan tam üç ay sonra. 
12.9.2002 tarihinde Danıştay 10 uncu Dairesine gönderilerek. 2002/4963 sayılı esasa 
kaydedildiğini; Dairenin. 23.9.2002 tarih 2002/3124 sayılı kararla dava konusu uyuşmazlığın 
görüm ve çözümünde Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna oybirliğiyle karar 
verdiğini; Danıştay 10 uncu Dairesinin yetkili yargı yerinin belirlenmesine ilişkin 23.9.2002 
tarihli kararı ise tam 130 gün sonra. 31.1.2003 tarihinde Samsun Barosuna tebliğ 
edilebildiğini: bunun üzerine. Ankara 10 uncu İdare Mahkemesi dava dosyasını 2003/130 
sayılı esasına kaydederek 20.2.2003 tarihinde oybirliğiyle verdiği görevsizlik kararını Samsun 
Barosuna tebliğ ettiğini; Samsun Barosu tarafından 11.3.2002 tarihinde açılan yürütmeyi 
durdurma talepli iptal davasında aradan geçen 16 aya rağmen yürütmeyi durdurma konusunda 
bir karar verilmemiş olması nedeniyle takdirlere sunduğunu: gerçekten, olağanın dışında 
sürelerin geçtiğini: muafiyetleri düzenleyen yönetmelik değişikliklerindeki 31.12.2002 
tarihinin de bu arada geçtiğini belirtmek istediğini: 

Samsun İlinde kurulmasına karar verilmiş olan mobil santrallerin Türk (,'cvre 
Mevzuatı yönünden meri olan hukuka göre hiçbir ön izin ve izinden muaf olmadığını: 
sözleşmenin 20 nci maddesine göre THAŞ'm. bu izinlerin alınıp alınmadığı konusunda 
yüklenici Ilımaları denetlemekle yükümlü olduğunu: denetleme sırasında tespit edilen 
aksaklıkların sözleşmenin 29 uncu maddesi gereğince yükleniciye yazılı olarak bildirilmesi 
ve aksaklıkların giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmesi gerekliğini: bildirilen 
aksaklıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmemesi halinde, sözleşmenin 29 uncu maddesi 
gereğince TKAŞ tarafından akdin tek taraflı olarak bilabedel feshedilmesinin hukuken 
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mümkün olduğunu; özellikle yönetmelik değişikliklerine ilişkin iptal kararının tebliğinden 
sonra sözleşmedeki denetleme yetkisinin kullanılmamış olması Türk Ceza Kanununun 228 ve 
240 inci maddelerindeki suçu oluşturacak nitelikte olup, ilgililer hakkında 4483 sayılı Yasa 
kapsamında soruşturma yapılması gerektiğini; 

İfade etmiştir. 

YÜKSEL ÖĞÜTEN (Tekkeköy Belediye Başkanı) özetle; 

Bu aşamada, tesisin kurulu bulunduğu Tekkeköy Belediyesinin bazı biçimsel 
denetleme dışında bir denetim yapma şansının olmadığını; bu denetimleri yaptıklarını; tesisin 
çeşitli ünitelerini çeşitli zamanlarda mühürlediklerini; ancak, mühür hiç yokmuş gibi; 
faaliyetlere devam edildiğini: gerekli yasal başvuruları yaptıklarını; para cezası 
uyguladıklarını: tesisin yıkılmasına karar verdiklerini; ilk yıkını kararı aleyhine açılan davada 
para cezalarının ödendiğini; Valiliğe yıkım için yazı yazıldığım; bu zamandaki yıkım 
kararının hiçbirine itiraz edilmediğini; geniş kapsamlı bir yıkım kararı olduğunu; 2003 yılında 
yeniden mühürleme ve yıkım kararı aldıklarını; ancak, bu karar aleyhine dava açıldığını; 
davanın idarî mahkemede devam ettiğini; 

Mobil santralin şubat ayında Tekkeköy sınırları içerisinde faaliyete geçmesi ile 
encümende 5.4.2002 tarihinde hem AKSA ve hem ÇEKA İnşaat Firmalarına para cezası 
kestiklerini; yıkım kararı aldıklarını; buna istinaden, bu yıkım kararını Samsun Valiliğine 
yazıyla bildirdiklerini; gelen cevabın bu yıkım kararının belediyesince yapılması yönünde 
olduğunu: Belediyenin imkânlarının ne olduğunun belli olduğunu; 

TEAS'a yazı yazdıklarını: TEAŞın firmaların inşaat ruhsatından muaf olduğunu 
belirttiğini: 30.12.2002 tarihinde ÇEKA ve AKSA firmalarına hem yıkım kararı hem para 
cezası verildiğini: buna istinaden, tekrar. Samsun Valiliğine, Kaymakamlık vasıtasıyla, bu 
konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması için yazı yazdıklarını; yazıya şu ana kadar cevap 
gelmediğini: Kaymakamlığın Samsun Valiliğine yazdığını, şu ana kadar cevap gelmediğini; 
mobil santrallerin devamı yönünde hareketleri gördükten sonra. Cumhuriyet Başsavcılığına 
mühür fekkinden dolayı suç duyurusunda bulunduklarını: mahkemenin hâlâ devam ettiğini; 

Tekkeköy Kaymakamlığına. Belediye Başkanlığına 3 Haziran 2003 tarihinde bir yazı 
geldiğini: bu yazıda enerji santralına sıvı yakıt sağlamak amacıyla ÇEKA Enerji Üretim A.Ş. 
tarafından boru hattı yapımı talebinde bulunulduğu, ancak, söz konusu boru hattı ve 
şamandıra sistemi yapımının izinsiz olarak tamamlandığı anlaşıldığından 3621-3800 sayılı 
Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre cezaî işlemin uygulanmasının ve belgelenmesinin 
ve söz konusu alanın Tekkeköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan. 3621-3800 
sayılı Kıyı Kanununa göre uygulanacak işlemin belediyesince yapılması gerektiğinin 
belirtildiğini: Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgi 22.2.2000 tarih ve 3613 sayılı yazısında 
bu santralin kömür stok sahası, idarî binası, personel alışveriş, dinlenme ve yemekhane binası. 
işletme idare binası, kapı. bekçi binası ve itfaiye binası için ruhsat alınması gerektiğini; enerji 
tesisinin entegre parçası olan teknik binalar için tesisin onaylı imar planlarının olması 
koşuluyla, yapı ruhsatı aranmasının gerekli olmadığını belirttiğini: 

Bir soru üzerine, belediyeye bir tane çöp kamyonunun ilgili firma tarafından hibe 
edildiğini: 

İİade etmiştir. 
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KÂMİL KIÇIROĞLU (Tekkeköy Kaymakamı) özetle; 

Hem TEAŞ'a hem de ilgili kurumlara yazıp bilgi istediklerini; çoğu yerden cevap 
geldiğini; yazışmaları sadece bilgilenmek açısından yaptığını; ne emisyon ön izni, ne yer 
seçim izni. ne inşaat ruhsatı ne deşarj izni, ne de ÇED raporu verecek olan makamın kendisi 
olmadığını; bunlarla alakalı kendisinin yapacağı hiçbir şey olmadığını; Valiliğin, firmaların 
yer seçim iznini alabilmesi için, evraklarını tamamlayıp, valiliğe, sağlık müdürlüğüne 
müracaatlarının sağlanmasını istediğini; Kaymakamlığın ilgili firmadan 15 Nisanda belgeleri 
alıp. 16 Nisanda Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirdiklerini; 

İfade etmiştir. 

HAYATİ TEKİN (Kutlukent Belediye Başkanı) özetle; 

Bu olayın her yönüyle yanlış başladığını; kamuoyundan gizlendiğini; doğalgaza 
dönülecek denildiğini; halkın tepkisinin yumuşatıldığını; bunda başarılı olunduğunu; baca 
çalışıp da çok yoğun bir şekilde, görüntüsüyle insanları ürküterek şekilde bir gaz basıncı 
yörede oluşunca, insanların telaşa kapıldığını; Samsun'un doğu yakasında, artık, sebze 
meyvenin satılamaz olduğunu; insanlar telaşa kapıldığı için, en son mitingin tepkisinin çok 
yoğun olduğunu; Samsun'daki pet şişe su içilmesinin de patladığını; Samsunlunun, suyunu 
temiz içtiğine inanmadığını; 

Yer seçim izni olmadan, emisyon izni olmadan, baca ağzı gaz ölçümü olmadan, ön 
çalışma izni olmadan ve imar izni olmadan bu tesisin çalışmaya başladığını; 

İİade etmiştir. 

9.4 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (02.07.2003) 

Z.EKİ ÇAKAN (Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı) özetle; 

1998'den itibaren karşılaşılan enerji darboğazının nedeninin. 1993-1997 yıllarında 
planlanan elektrik enerjisi üretim tesisleri yatırımlarının gerçekleştirilmemesinden 
kaynaklandığını; enerji ithalatı ve yeni yatırım imkânları da dikkate alınarak, yapılan 
değerlendirmelerde, enerji açıklarının olabileceği ve bu açıkların mobil santrallerden 
yararlanılarak kapatılması konusunun, yaptığı araştırmalarda ve aldığı bilgilerde o dönemde 
gündeme geldiğini; 

O dönemde mobil santral tesisini gündeme getiren ikinci gerekçenin. 1990Mı yıllarda. 
özellikle. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan, şehirlere hızlı göç. bazı iletim 
yatırımlarının güvenlik sorunları nedeniyle zamanında bitirilememesi, kaçak elektrik 
kullanımının yaygın olması, sulama yüklerindeki hızlı artışlar. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılmakta olan Özlüce, Batman. Kralkızı. Dicle ve Kargamış HESlerinin ki. 
bunların toplam kapasitesinin 725 megavat olduğunu; bunların planlandığı tarihlerde 
işletmeye alınamaması ve gecikme dolayısıyla bölge yüklerinin lokal olarak beslenmesi 
olduğunu; 

İlk grup mobil santrallerin özellikle bu bölgede seçilmesinin kendisinin yaptığı 
araştırmalara ve aldığı bilgilere göre. söz edilen noktasal sorunların çözümüne yönelik 
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olduğunu; önce belirttiği gerekçelerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 9.3.1998 tarih 
ve 1265 sayılı yazısıyla Başbakanlığa başvurduğunu; elektrik enerjisine olan ihtiyacın acil 
tedbirlerle karşılanması amacıyla. 16.3.1998 tarih ve 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, mobil santrallerin konuşlandırma yerinin tespitiyle, bu yerlere konuşlandırılacak 
mobil santrallerin kiralanması ve hizmet alımıyla işletilmesi yetkisini o tarihte TEAŞ'A 
verildiğini; o tarihte kendisine verilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri tarafından da. kuraklığın 
etkilerinin dört beş yıl devam edeceğinin belirtilmesi, ayrıca, sistemin artan enerji talebinin 
karşılanmasındaki sıkıntısı nedeniyle önce belirttiği kriterlere uygun olarak tespit edilmiş 
Kırıkkale 130 megavat. Batman 100 megavat. Cide Bartın 100 megavat ve Dalaman 
Finike'de 100 megavat konuşlandırmak üzere, toplam 430 megavat gücünde yeni mobil 
santrallerin tesisinin kararlaştırıldığını; 

Bartın'a santralin kurulmasıyla ilgili ne bilgisi olduğunu ne de o dönemde Sayın 
Bakandan bir ricası olduğunu; tamamen, ilgili genel müdürlüğün verdiği karara saygılı 
olduğunu; hem Bartın'da hem de Muğla'da çevre derneklerinin, çeşitli kuruluşların 
santrallerin kurulmasına karşı kampanya başlattıklarını; tüm resmî ve özel kuruluşlara 
santrallerin çevre açısından sakınca yaratmayacağı yönünden açıklayıcı yazılar 
gönderilmesine ve açıklama toplantıları yapılmasına rağmen, kampanyanın devam ettiğini: 
bunun üzerine, ilk olarak. Dalaman Belediyesinin, arazi satışını iptal ettiğini: Muğla 
Valiliğinin, santralin Muğla İlinde kurulmaması yönünde, il genel meclisinin temenni kararını 
gönderdiğini: Bartın Deniz Üs Komutanlığının olumsuz görüş bildirdiğini; Bartın Valiliğinin 
de. santralin kurulmasını uygun görmediklerini, diğer kuruluşlardan gelen olumsuz yazılardan 
da bahsederek belirttiklerini: aldığı bilgilere göre. bunun üzerine. Cengiz İnşaat ve Aksa 
Firmaları sözleşmenin de imkân verdiğini belirterek, önce santralleri tepki olmayacak bir yere 
kaydırılmasını talep ettiklerini: daha sonra da Samsun'u önerdiklerini: Samsun'un santral yeri 
olarak etüdü için TEAŞın bir teknik heyet görevlendirdiğini; teknik raporda, sistem açısından 
sakınca olmadığının belirtildiğini: konunun uzun süre TEAŞ Yönetim Kurulu gündeminde 
kaldığını: santrallerin. Bartın ve Dalaman'da kurulmaması doğrultusundaki yazıların. 
Samsun'a kaydırılması konusundaki firma taleplerinin ve Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına müracaatının çok yönlü olarak ilgili 
genel müdürlükçe değerlendirildiğini: 

(iörev yaptığı dönem içerisinde Bakan olarak, ilgili genel müdürlüğe veya diğer genel 
müdürlüklere bu konuyla ilgili olarak herhangi bir talimat vermesinin söz konusu olmadığını: 
diğer konularda da görevlilere hiçbir zaman müdahale etmediğini: çünkü aldıkları kararların 
ülke menfaati doğrultusunda olduğuna inandığını: o dönemde yapılanların doğru olduğuna. 
hiçbir baskı yapılmadığına inandığını: o dönemde kendisinin görev yapmadığını, ama yapılan 
bu işlemlerin doğru olduğuna inandığını; alınan karar içerisinde. 31.12.2002"ye kadar 
çevreyle ilgili alınan kararda kendisinin Bakan olmadığını: Grup Başkanvekili olduğunu: 
ama. o kararın doğru olduğuna inandığını: 

Samsun Valisinin de Bartın Valisi gibi aynı düşüncelerle, aynı şekilde itirazda 
bulunması halinde ilgili genel müdürlüğün konuyu bir defa daha değerlendirme gereği 
duyacağını: Bartın Deniz Üs Komutanlığının. Valiliğe bir yazı yazdığını: 11.4.2001 tarihinde 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 27.4.2001 tarihli kararında Bartın'da 
merkezde Topluca Köyü Boğaz mevkii 106 Ada 14 nolıı parselde Bartın Çayı kenarında 
sapılması gereken mobil elektrik santralının birinci derece doğal sit alanı sınırları içinde 
kaldığından yapılmasını. 659 sayılı ilke kararı gereği uygun olmadığını belirttiğini: yine. 
Bartın Belediye Başkanlığının Valiliğe hitaben 4.4.2001 ve 412/889 sayılı yazılarında mobil 
santral kurulacak bölgeyle ilgili olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1.12.1989 tarihinde 
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onaylanmış bulunan çevre düzeni planına göre bölgenin tarım ve orman alanı olduğu; 
17.3.2001 tarih ve 24345 sayılı yazı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 7 nci maddesi 
uyarınca çevre düzeni planı olan alanlarda mevzii plan yapılmaz hükmünün bulunduğunu 
belirttiğini; 

Ayrıca. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bartın Valiliğine hitaben 30.4.2001 
tarih ve 194/3341 sayılı yazılarında mobil santralın konuşlandırılacağı arazinin genel 
müdürlük teknik elemanlarınca incelendiğini; tahlil için alınacak toprak örneklerinin 
laboratuara gönderildiğini; söz konusu arazinin tarım dışı amaçla kullanılıp 
kullanılamayacağının toprak örnekleri tahlilinden sonra belirleneceğini ve bu nedenle daha 
önceleri genel müdürlüklerince hazırlanan taşınmazın yağışa bağlı üçüncü sınıf arazi 
olduğunu; tarım dışı amaçla kullanılmasını mümkün gören raporun iptal edildiğini 
bildirdiğini; 

Kendisine tesisin doğalgaz ile çalışması ile ilgili herhangi bir talimat verilmediği gibi, 
kendisinin de herhangi bir talimat vermediğini; bu konuyla ilgili genel müdürlük yetkili 
elemanlarının çağrıldığında talimat vermediğinin görüleceğini; ilgili genel müdürlük, 
sözleşmelere ve şartnamelere uygunsa, doğalgaza çevrilme konusunda gerekeni yapabilir diye 
bir toplantıda konuşmasının olabileceğini; 

Belediye Başkanında, kendi bölgesine bir yatırım gelmesiyle ilgili iyi niyetle bir yazı 
yazdığını; o yazının da değerlendirildiğini; yazmış olduğu o yazı doğrultusunda bu işlemlerin 
başlamasının, olayı biraz daha cazip hale getirmiş olabileceğini; 

İfade etmiştir. 

10. KOMİSYONUN YERİNDE YAPTIĞI İNCELEME ÇALIŞMALARI 

10.119-20.06.2003 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları 
Komisyon 19.06.2003-20.06.2003 tarihleri arasında bölgede incelemelerde bulunmuş, 

yöre halkının sorunlarını dinlemiş, toplantılara katılmış ve bilgiler toplamıştır. Komisyon 
arazi çalışmalarına başlamadan önce 20.06.2003 tarihinde Samsun Valiliğinin organizasyonu 
ile Devlet Su İşleri salonunda kapsamlı bir toplantı yapılmış ve toplantıda Kamu 
Kuruluşlarından ve Sivil Toplum Örgütlerinden çok sayıda temsilci sunum yapmışlardır. Bu 
toplantıda aşağıda isimleri verilen konuşmacılar dinlenerek bölgedeki sorunlar hakkında daha 
detaylı bilgi sahibi olunmuştur. Söz konusu sunumlarda elde edilen bilgilere raporun 
içeriğinde yer verilmiştir. 

• Samsun Valisi Mustafa DEMİR 
• DSİ 7. Bölge Müdürü Halit UZUNKAYA 
• Tekkeköy Belediye Başkanı Yüksel ÖĞÜTEN 
• OMÜ DER'i temsilen Prof Dr. Halis ÖLMEZ ve Prof Dr. Recep TAPRAMAZ 
• SAM-SEV Başkanı Sadi SUBAŞI 
• Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanı Mustafa KANDEMİR 
• Tekkeköy Kaymakamı Kamil KICIROĞLU 
• İl Sağlık Müdürü Mehmet K1LINÇ 
• Kızılay adına İzzet ALTUNTAŞ 
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Çevre ve Orman İl Müdürü Kadir KILIÇ 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Davut ALTAN 
Tarım İl Müdürü Sadullah KİRENCİ 
Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen Metin TELATOR 
Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Ünal IŞIKER 
Canik Belediyesi Çevre Koruma Müdür Vekili Kamuran TOKER 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ahmet ARSLAN 
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Osman Nuri PİLGÎR 
Aşağıçinik Belediye Başkanı Halil İNCİ 
Kutlukent Belediye Başkanı Hayati TEKİN 
Çınarlık Belediye Başkanı Nihat SOĞUK 
Ticaret Borsası Başkanı Yusuf ÖZER 

10.2 11.07.20023 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Komisyon 11.07.2003 tarihinde her iki mobil santral bacasında TÜBİTAK tarafından 
yapılacak ölçüm çalışmalarına katılmıştır. Ölçümlerin yapıldığı tarihte sivil toplum 
örgütlerinde katılımı sağlamıştır. Her iki işletme tam kapasitede çalışır durumdayken 
TÜBİTAK tarafından yapılan ölçümler sırasında firma yetkililerince önce tesisler hakkında 
genel bir tanıtımın arkasından tesiste inceleme çalışmaları yapılmıştır. 

11. ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME 

11.1 Dizel Jeneratörlerin Dizayn Değerlerine Bağlı 
Değerlendirme 

Olarak Yapılan 

Santrallerde kullanılan dizel jeneratörlerin temin edildiği WARTSILA firması 
tarafından lOOMVv'lık dizel jeneratörlerin arıtma ünitesi olmaksızın çalışma aralığına ilişkin 
taahhüt edilen değerler Tablo 40 "da verilmektedir. 
Tablo 40. Dizel Jeneratör Sisteminin Arıtma Ünitesi Olmaksızın Çalışma Aralığına İlişkin 

Bilüiler 
l'ARAMEI RELER 

Yakılın azot oram % (kuru bazda) 
Yakıtın kükürt oranı % (kuru bazda) 
Yakıtın kül oranı % (kuru bazda) 
Baca gazı 0 2 oranı % 
Baca gazı debisi (ı/-5 %) 
Baca gazı akış kütlesel debisi ( h-5 "/<>) 

AKSA Enerji 
Üretim A.Ş. 
0.45 
5.00 
0.05 
11 
24.5 NmVs 
31.5 kg/s 

CENGİZ Enerji 
San. ve Tic. A.Ş. 
0.45 
5.00 
0.05 
ıı 
24.5 NmVs 
3 1.5 kg/s 

Baca gazı yıkış sıcaklığı (t-.-H) C | 
S()2 ma\ (kuru bazda ) _ 
N0\ (NOı cinsinden) max 

1X0 İSO 

l 'M max (kuru bazda %3 hacimsel oksijen 
miktarına uöre) 

920()mg/NnV 
6H)Ojng/^m2 

()200 ırm/Nm' 

240 1-1-^111' 
6IQ0mg/Nm' 
240 m^/Nm' 
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Tablo 40'daki değerler incelendiğinde; 

• Fııel-oilin kum bazda %0.05 kül içerine bağlı olarak baca gazındaki toz emisyonunun 
240 mg/Nm3 olacağı taahhüt edilmekte olup, bu değer HKKY Ek-7.1.2.1 'de toz 
emisyonu için verilen 110-170 mg/Nnr (%3 oksijen) sınır değerinin üzerindedir. 
Ancak yakıtın hazırlanması esnasında tozların bir kısmının tutulacağı ayrıca, egzoz 
gazlarının arıtımında kullanılan azot oksit tutucularından ve kükürt dioksit 
tutucularından proses gereği yıkama esnasında da egzoz gazlarının içerdiği tozların bir 
kısmının tutulacağı hususları üretim proses açıklamasında vurgulanmıştır. 

• Karbon monoksit emisyonu için bir değer taahhüt edilmemiştir. Sıvı yakıt kullanan 
mobil santraller HKKY EK-7.1.2 "Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri" için verilen sınır 
değerlere tabi olduğu için bu bölümde karbon monoksit emisyonu için verilen 175 
mg/Nnr' (%3 oksijen) sınır değerini sağlamak zorundadır. Ancak, dizel motorlarda 
teknolojileri gereği karbon monoksit emisyonu, konvansiyonel yakma sistemlerinden 
daha fazla oluştuğundan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gelişmiş ülkelerin bu 
konudaki mevzuatları incelenerek, CO emisyonu için getirilen sınır değerin 650 
mg/Nm3 olduğu tespit edilmiş ve bu çerçevede ülkemizde mevcut HKKY'nde dizel 
motorlar için bir düzenleme Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılmaktadır. 

• Fııel-oilin kuru bazda %0.45 azot içeriğine ve yakma teknolojisine bağlı olarak egzoz 
gazındaki NOx emisyonunun 6100 mg/Nm3 olacağı taahhüt edilmekte olup, bu değer 
HKKY Ek-7.1.2.3 bölümünde azot oksit emisyonları için hacimsel oksijen miktarı %3 
esas alındığında baca gazındaki NO ve N02 emisyonları N02 cinsinden 800 mg/Nm3 
sınır değerini sağlama şartını gerçekleştirmediğinden santralde bu emisyonun 
azaltılması gerekmektedir. 

• Fııel-oilin kuru bazda %5 kükürt içeriğine bağlı olarak baca gazında oluşacak kükürt 
oksit emisyonu 9200 mg/Nm3 olarak taahhüt edilmekte olup, bu değer HKKY Ek-
7.1.2.4\le sıvı yakıt kullanan tesislerden baca gazındaki hacimsel oksijen miktarı %3 
esas alındığında S02 ve S03 oranı eşdeğer S02 olarak verilen 1700 mg/Nm3 sınır 
değerlerinin çok üzerinde olduğundan bu kirleticinin baca gazında arıtılması 
gerekmektedir. 

• Yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonlar; yanma verimi yüksek teknolojiler 
kullanılarak karbon monoksit ve toz emisyonları en aza indirilmeli, azot oksit 
emisyonlarını kontrol altına almak için; düşük azot oksit emisyonları veren brülörlerin 
kullanılması veya yanma sırasında oluşan azot oksit emisyonlarını bacada azaltıcı 
Arıtma Tesislerinin kurulması, kükürt oksit emisyonlarının kontrol altına alınması 
için ise; Kükürt Dioksit Arıtma Tesislerinin kurulması gerekmektedir. 

DcSOx ve DeNOX ünitelerinin Değerlendirilmesi: 

DcNOX Ünitesi; Santrallerde NOx gazlarının arıtımında. Seçici Katalitik İndirgeme 
(Selective Catalytic Reduction-SCR) uygulamasının imalatçı firmalarından biri olan 
Danimarkalı llaldor Topsoe tarafından üretilen NOx tutucuları kullanılmaktadır. SC'R 
yönteminde; öncelikle üre solüsyonu 300-450 °C sıcaklığındaki egzoz gazı üzerine 
püskürtülmekte, üre solüsyonunun sıcak gazla temasında solüsyon içersindeki su 
buharlaşmakta ve üre aşağıda sadeleştirilmiş reaksiyon zinciri uyarınca bozunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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(l)H2NCONH2 NII3+NHCO 
(2)NHCO+H20 NH3+CO2 

I [l2NCONH2+H20 2NH3+C02 

Bu NH.-Î ve egzoz karışımı katalizörlerden geçmekte ve aşağıdaki reaksiyonlar 
gerçekleşmektedir. 

4NO+4NH3 4N2+6H20 
6NO2+8NH., 7N2+12H20 

DcSOx ünitesi; santrallerde oluşan S02 gazlan dünyada en yaygın olarak kullanılan 2 
yöntemden biri olan kireç-alçıtaşı arıtma sistemi ile giderilmektedir. Desülfürizasyon 
(DeSOx) ünitesi olarak bilinen bu tesislerde baca ve egzoz gazları içerisindeki S02nin 
arıtılması amacıyla, kireç taşı (CaC03) kullanılmaktadır. Santrallerde Desülfürizasyon 
uygulamalarının imalatçı firmalarından biri olan İtalyan Hamon Research-Cottrel tarafından 
üretilen ve yüksek verimle çalışan SO2 tutucuları kullanılmaktadır. DeSOx ünitesinde; firma 
yetkililerince belirtilen Samsun İli ndeki kireç ocaklarından temin edilen kırılmış kireçtaşı, su 
ile karıştırılarak kireç sütü haline getirilmekte, oluşan bu çözelti bacaya enjekte edilerek S0 2 
gazlarının yıkanmasında kullanılmaktadır. 

Santrallerde yer alan DeNOx ve DESOx ünitelerine ilişkin S02, NOx , su, kireç taşı 
ve üre miktarlarına ilişkin kurucu firmalar tarafından taahhüt edilen değerler Tablo 41 'de yer 
almaktadır. 

Tablo 41. DeS()x ve DeNOx Ünitelerine İlişkin Taahhüt Edilen Değerler 
>ARAMETRELER 
)eS()x ünitesi çıkışında taahhüt edilen S02 
leğen 

)cN()x ünitesi çıkışında taahhüt edilen N0 2 

Jeğeri 

)eS()x"da kullanılacak Su Miktarı 
)eS()x"da kullanılacak kireç taşı miktarı 
)eN()x'da kullanılacak Su Miktarı 
)cN()X'da kullanılacak üre miktarı 

Samsun I 
1700 ıng/Nm' (%.ı 
1 hıcimscl Oksijen) 
935 mg/Nnr1 (%ıı 
1 laeimsel Oksijen) 

800 mg/N m1 (%3 
1 laeimsel Oksijen) 
440 mg/N m' (%l! 
1 laeimsel Oksijen) 

48.850 kg/h 
3650 kg/h 
1500 kg/h 
1 46 kg /h makine başına 
toplam: 1022 kg/h 

Samsun II 
1700 mg/N m-' 
Nlir ' C%3 Hacimsel 
Oksijen) 
935 mg/Nnr1 (%ı 1 
1 laeimsel Oksijen) 

800 mg/N nr' (%3 
1 laeimsel Oksijen) 
440 mg/N m' ("..11 
1 laeimsel Oksijen) 

48.850 kg/h 
3650 kg/h 
1500 kg/h 
146kg/hmakine başına 
toplam: 1022 kg/h 

Mobil santrallerde kurulu bulunan DeSOx ünitesinde kullanılan kireç taşı ile DeNOx 
ünitesinde kullanılan üre miktarlarına ilişkin sevk irsaliyelerinden birkaçı Ek-13'de örnek 
olarak verilmiştir. 

Di/el jeneratörlerin tasarımına ilişkin Tablo 40 lda verilen değerler ile arıtma üniteleri 
çıkışı için taahhüt edilen ve Tablo 4Tde verilen değerler kullanılarak, her bir kirletici için 
hesapla bulunan ve atmosfere verilen kirleticilerin kütlesel debi değerlerinin, Hava Kalitesinin 
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Korunması Yönetmeliği (HKKY); bacada sürekli ölçüm yapılacak parametrelerin tespiti 
IlKKY-Ek-11 ile, tesis etki alanında hava kirliliği seviyesinin ölçüm ve tespitine ilişkin 
IIKKY Ek-2"de getirilen kütlesel debi sınır değerleri ile karşılaştırmasına ilişkin bilgiler 
Tablo 42*de yer almaktadır. 

Tablo 42. Dizayn ve Arıtma Sonrası Değerlerin Karşılaştırılması 

Tek bir jeneratör için Baca gazı 
debisi NnrVh 
Toplam baca gazı debisi NnrVh 
Arıtma Öncesi SO2 Kg/h 
DeSOx çıkışı S02 kg/h 
Artıma Öncesi NO2 kg/h 
DeNOx çıkışı N0 2 kg/h 
Arıtma öncesi NO kg/h 
DeNOX çıkışında NO kg/h 
PM Kg/h 

Samsun I 

88200 

529200 
2678 
495 
1775.5 
233 
1158 
152 
127 

Samsun II 

88200 

529200 
2678 ^ 
495 
1777.5 
233 
1158 
152 
127 

HKKY Ek-11 
(kg/h) 
-

-
100 

-

20 

15 

HKKY Ek-2 
(kg/h) 
-

-
60 

40 

-

15 

Tablo 42 incelendiğinde; 

• %5 kükürt içeriğine sahip bir yakıtın yakılması durumunda arıtma ünitesi çalışmadan, 
her bir bacadan dizayn değerlerine göre; saatte 2678 kg. günde 64,27 ton kükürt 
dioksit ve saatte 1775.5 kg, günde 42.6 ton azot dioksit atmosfere verileceği, 

• %5 kükürt içeriğine sahip bir yakıtın yakılması durumunda arıtma ünitesi sonrası her 
bir bacadan taahhüt edilen değerlere göre; saatte 495 kg, günde 11.8 ton kükürt dioksit 
ve saatte 233 kg, günde 5.6 ton azot dioksit atmosfere verileceği anlaşılmakta olup, 
süz konusu mobil santrallerin arıtma sistemleri devrede olmadan kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede; kükürt dioksit, azot monoksit ve 
toz emisyonlarının bacada sürekli kaydedicili ölçüm cihazı ile izlenmesi, yine 
kükürt dioksit ve azot dioksit ve toz emisyonlarının tesis etki alanı içerisinde 
hava kirliliği ölçüm ve tespitinin yapılması gerekmektedir. 

• Santrallerin arıtma öncesi dizayn değerleri ve arıtma sonrası taahhüt edilen değerler 
göz önüne alındığında SO2 arıtma verimi %81.5, NO2 arıtma verimi % 86.8 olarak 
hesaplanmaktadır. 

11.2 Tesislerin Fiili Durumuna Göre Yapılan Değerlendirme 

11.2.1 Samsun I'de Yer Alan Sürekli Kaydedicili Ölçüm Cihazları 
Sonuçları ve Sonuçların HKKY kapsamında Değerlendirmesi 

20.01.2003 tarihinde deneme çalışmalarına başlayan Samsun I Santrali 27.02.2003 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Söz konusu santralin kükürt dioksit arıtma ünitesi tesis faaliyete 
geçtiği tarihle eş zamanlı olarak devreye alınmış olup ancak, azot oksit arıtma ünitesi üretici 
firmanın test ve ayarları yapmasından dolayı yaklaşık 2 ay sonra 15.04.2003 tarihinde devreye 
alınmıştır. Arıtma üniteleri devreye alındığı tarihten itibaren; 658.000 kg üre, 945.000 kg 
kireç taşı kullanıldığı ve DeSOx ünitesi çıkışında 1.150.000 ton alçı taşı elde edildiği firma 
tarafından bildirilmiştir. 
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Söz konusu santralde HKKY Ek-11 gereği sadece SO2 ve NO emisyonları sürekli 
kaydedicili cihazlarla ölçülmektedir. Sürekli ölçüm cihazlarının faaliyete geçtiği tarihten, tesis 
tam yük kapasitesinde çalışırken 11.07.2003 tarihinde TÜBİTAK tarafından baca gazı 
ölçümleri ile bu tarihten itibaren 5 gün süreyle tesis etki alanında Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen hava kalitesi ölçümlerinin bitiş tarihi olan 16.07.2003 tarihleri 
arasındaki sürekli kaydedicili ölçüm sonuçlan Tablo 43'de yer almaktadır. 

Tablo 43. AKSA Enerji Üretim A.Ş. Samsun I'e ait sürekli ölçüm sonuçları 
(günlük ortalama değerleri) 

Günler 

15.04.2003 
16.04.2003 
17.04.2003 

30.04.2003 
• 26.05.2003 

31.05.2003 
| 01.06.2003 

i 

2 1.06.2003 

c 

60 
62 
60 
59 
60 
62 
62 
62 
62 
63 
62 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
63 
62 
63 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
63 
62 
61 
61 
62 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
61 

02 1 
% 

13,7 1 
7.8 
5,46 
12,23 
12,9 
10,25 
11,05 
12,6 
9,77 
10,17 
9,9 
14,37 
9,6 
9,0 
4,34 
7,8 
9,88 
10,11 
12.88 
13.02 
13,15 
12,65 
12,67 
13,14 
13.05 
12.95 
13,11 
13,11 
12,88 
12,88 
12,69 
12,45 
12,21 
12,21 
13.16 

j 13,92 
12,12 
12.0 
12,12 
14,44 
14,76 
14,33 

î 16,13 

S02 
ppm 

10,30 
9,10 
10,30 
16,10 
22,4 
17,7 
15,2 
12,84 
9,37 
9,74 
9,78 
8,49 
6.6 
6,08 
2,2 
3,5 
81 
67,46 
91,52 
117,9 
77.38 
9,04 
9.04 
7,29 
8,46 
8,42 
8,50 
8,60 
16 
16 
20,54 
90,79 
35,04 
32,05 
33,3 
27,67 
18,28 
18,0 
18,25 
40,33 
35,83 
35,25 
31 

S02 
111 g/N m 3 
(%3 02 ve kuru 
bazda) 

72 
65 
72 
112 
180 
112 
98 
86 
60 
63 
65 
59 
45 
35 
20 
25 
399,5 
323,5 
637.2 
773,4 
505,54 
58 
58 
50,71 
51.96 
49 
55,75 
58,6 
97,53 
117,9 
128,46 
412,29 
195,5 
190 
71,65 
192,8 
121,04 

1 105 
121 
325,04 
300,58 
322,88 
321,75 

NO ve N02 
ppm 

191 
325 
381,4 
561,3 
286 
382,5 
113 
233 
140,1 
489,8 
222,8 
153,9 
169,9 
109,2 
126,1 
125,3 
333,9 
201,9 
303,8 
212,9 
126.9 
144,3 
144,3 
160,4 
151,6 
131,5 
131,7 
135,2 
202,4 
143,2 
137,6 
164,8 
99,5 
99 
133,2 
77,5 
66,9 
67 
66,9 
126,5 

1 75,2 
55,3 

Î33.8 

NO ve | 
N02 I 
mg/Nın3 
(%3 ()2 ve 
kuru bazda) 
854 
1253 
1300 
1830 
905 
1100 | 
750 
890 
750 
1350 
880 
765 
790 
650 
760 1 
750 
1208,9 
700.2 1 
501.9 
522.4 
589.6 
648,2 
649,2 1 
749,4 
709,6 
593,9 
614.1 
652,3 
820,8 
651,8 
505.5 
716,3 
432,5 
425 
637,2 
416,5 
304,8 
309 
304,8 
669,6 
417,1 
318,1 

1358 
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08.07.2003 

11.07.2003 

16.07.2003 

62 
60 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
65 

10,09 
13,15 
14.14 
11,36 
9,0 
13,87 
15,13 
13.93 
12,76 

26,22 
42,27 
46,58 
34,79 
27,54 
28,72 
31,25 
46,21 
38 

193,19 
300,57 
361,75 
243,74 
192,96 
222,29 
234,75 
284,17 

121,1 
82,2 
74,5 
60,3 
47,8 
79,3 
60,1 
76,1 

236,78 i 79,1 

441,3 
423,3 
392.4 
276,2 
218,6 
435 
388 
390 
370 

Not: Koyu alanlar NOx emisyonunda sınır değerlerin aşıldığı günleri göstermektedir. 

Tablo 43 incelendiğinde; 

• Sürekli kaydedicili ölçüm kayıtlarındaki günlük ortalama değerlerden 15-25/04.2003. 
26.05.2003, 07.06.2003, tarihlerinde DENOx çıkışındaki azot oksit değerlerinin 
HKKY'de yer alan 800 mg/Nm3 sınır değeri aştığı, diğer zamanlarda azot oksit 
emisyonlarının sınır değerin altında olduğu, tüm kayıtlarda DESOx çıkışında SO2 
değerinin HKKY'de verilen 1700 mg/Nm3 sınır değeri sağladığı gözlenmektedir. 
Ayrıca; firma ile yapılan sözleşme gereği HKKY'de verilen sınır değerlerin aştığı 
günlerde cezai işlem uygulandığı EÜAŞ tarafından belirtilmiştir. 

• Tablo 43'deki 11.07.2003 tarihinde yapılan sürekli kaydedicili günlük ortalama SO2 
değeri 243.74 mg/Nm3, N02 ise 276.2 mg/Nm3'dır. Ancak aynı tarihte TÜBİTAK 
tarafından gerçekleştirilen ve Tablo 13'de verilen baca gazı ölçüm sonuçlarından SO?: 
değeri 206 mg/Nm3, NO2 ise 380,74 mg/Nnrj olduğu gözlenmektedir. 11.07.2003 
tarihindeki ölçüme tekabül eden Tablo 11 ve 13 deki değerlerden özellikle azot dioksit 
değerleri arasında büyük oranda farklılık gözlenmiş olup azot oksit ölçüm cihazının 
düzenli kalibrasyonlarının yapılarak daha hassas ölçümün sağlanması 
gerekmektedir. 

• Sürekli kaydedicili ölçüm sonuçları incelendiğinde; Samsun I'de O2 değerleri günlük 
ortalama bazında değerlendirildiğinde sonuçlarda %50'lere varan farklılıklar 
gözlenmektedir. Dizel jeneratörlerin kullanıldığı düşünüldüğünde, O2 değerindeki bu 
orandaki bir değişim, karbon nıonoksit ve toz emisyonlarına büyük oranda etki 
edecektir. Bu nedenle, yanma veriminin maksimum olduğu şartlardaki O2 
oranının sabit tutularak karbon monoksit ve toz emisyonlarının en aza 
indirilmesi gerekmektedir. 

• S02 kanalı için ölçüm aralığı Ek 14 'de sunulan ve Tablo 37'deki değerlerden 
görüldüğü üzere 0-3000 ppm ve cihaz üretici firma'nın 24019084 numaralı 
sertifikasında minimum algılama limiti <%0.7 of FS (yaklaşık 20 ppm) olduğu 
gözlenmektedir. Bu durumda ortalama 20 ppm'in altında olan ve Tablo 43'de yer alan 
değerlerin büyük bir çoğunluğu ölçüm limitlerinin altında olup ayrıca günlük değerler 
aıasında da büyük dalgalanmalar gözlendiğinden SO2 ölçüm cihazı aralığının 
yeniden düzenlenerek daha hassas ölçümün sağlanması gerekmektedir. 
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11.2.2 Samsun H'de Yer Alan Sürekli Kaydedicili Ölçüm Cihazları Sonuçları ve 
Sonuçların HKKY kapsamında Değerlendirmesi 

20.01.2003 tarihinde deneme çalışmalarına başlayan Samsun II santrali 27.02.2003 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Söz konusu santralin kükürt dioksit arıtma ünitesi tesis faaliyete 
geçtiği tarihle eş zamanlı olarak devreye alınmış olup ancak, azot oksit arıtma ünitesi üretici 
firmanın test ve ayarlan yapmasından dolayı yaklaşık 2 ay sonra 15.04.2003 tarihinde devreye 
alınmıştır. Arıtma üniteleri devreye alındığı tarihten itibaren; 655.800 kg üre, 939.690 kg 
kireç taşı kullanıldığı ve DeSOx ünitesi çıkışında 1.20.000 ton alçı taşı elde edildiği firma 
tarafından bildirilmiştir 

Söz konusu santralde HKKY Ek-11 gereği sadece S02 ve NO emisyonları sürekli 
kaydedicili cihazlarla ölçülmektedir. Sürekli ölçüm cihazlarının faaliyete geçtiği tarihten tesis 
tam yük kapasitesinde çalışırken 11.07.2003 tarihinde TÜBİTAK tarafından baca gazı 
ölçümleri ile bu tarihten itibaren 5 gün süreyle tesis etki alanında Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen hava kalitesi ölçümlerinin bitiş tarihi olan 16.07.2003 tarihleri 
arasındaki sürekli kaydedicili ölçüm sonuçları Tablo 44'de yer almaktadır. 

Tablo 44. CENGİZ Enerji San. ve Tic. A.Ş.Samsun ITye ait sürekli ölçüm sonuçları 
(günlük ortalama değerleri) 

Günler 

15.04.2003 
16.04.2003 
1 7.04.2003 
İS.04.2003 
19.04.2003 
20.04.2003 
21.04.2003 
22.04.2003 
23.04.2003 
24.04.2003 
25.04.2003 
26.04.2003 
27.04.2003 
28.04.2003 
29.04.2003 
30.04.2003 
01.05.2003 

1 21.05.2003 
22.05.2003 
23.05.2003 

! 24.05.2003 
25.05.2003 

! 2(1.05.2003 
27.05.2003 
12.06.2003 
13.06.2003 
14.06.2003 

C 

51.5 
51 

51,2 
51 

5 1.6 
5 1.3 
5 1.3 
50.9 
50.7 
51 
51 

51.6 
51.4 
50.8 
50.7 

10 
34 
32 

50,4 
50.9 
51 

51.8 
5 1.6 
27.5 
50.5 
50.4 
51 

02 
% 

12.9 
12.8 
12.8 
12.7 
12.7 
12.7 
12.8 
12.8 
12.7 
12.8 
12.9 
12.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
12.8 
14.6 
13.8 
13.8 
13.8 
13.9 
13.8 
13.8 
12.5 
12.5 
12.6 

S02 

16,00 
16.00 
16.90 
20.00 
13.80 
9,20 
1 1.00 
9.70 
9.00 
16.80 
19.00 
14.00 
32.60 
26.00 
13.00 
1 5.00 
13.40 
36.00 
135.0 
1 13.0 
76.00 
76.00 
95.00 
25.00 
7.73 
13.78 
20.43 

S02 
mg/Nm3 
(%3 0 2 ve 

kuru 
bazda) 

108.25 
125,84 
109,50 
86.00 
58.00 
57.40 
70,00 
58.00 
56.00 
106.00 
121.00 
88.00 
80.20 
64.00 
32,00 
4.30 

60.70 
292.00 
972.00 
815.00 
548.00 
554.00 
685.00 
180.00 
47.10 
84.00 
1 26.00 

N O v e N 0 2 
ppm 

180.00 
141.00 
332.00 
150.00 
172.00 
237.00 
231.00 
217.00 
337.00 
1 53.00 
149.00 
192.00 
144.00 
235.00 
63.00 
1.00 

129.00 
58.00 
1 15.00 
124.00 
98.00 
93.00 
82.00 
22.00 
109.24 
i 29.34 
118.98 

N O v e N 0 2 
m g/N m 3 
(%3 0 2 ve 

kuru 
bazda) 

813,00 
638.00 

1.501,00 
680.00 
775.00 

1.071,00 
1.041,00 
978,00 

1.506,00 
666.00 
685.00 
866,00 
254.00 
414.00 
1 1 1.00 

1.00 
582.00 
337.00 j 
594.00 
640.00 
506.00 
486.00 
423.00 
115.00 
477.20 

î" 565.00 
526.00 
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15.06.2003 
16.06.2003 
17.06.2003 
18.06.2003 
19.06.2003 
20.06.2003 
21.06.2003 
22.06.2003 
23.06.2003 
24.06.2003 
25.06.2003 
26.06.2003 
27.06.2003 
28.06.2003 
29.06.2003 
30.06.2003 
01.07.2003 
02.07.2003 
03.07.2003 
04.07.2003 
05.07.2003 
06.07.2003 
07.07.2003 
08.07.2003 
09.07.2003 
10.07.2003 

49,7 
51 
51 

50,9 
52 

52.5 
52.4 
51.5 
51,5 
51.5 
52,2 
51 

50.5 
51,6 
51.3 
49.5 
51.8 
51.6 
51.3 
5 1.9 
50.4 
51.5 
51 

50,5 
50.8 
52 

11.07.2003 ! 52,2 

12,5 
12,8 
12,5 
12,7 
12,6 
12,8 
12.6 
12,8 
12,6 
12.9 
12.7 
12.1 
12.3 
12.4 
12,2 
12.5 
12.4 
12.5 
12,2 
12,4 
12.2 
12,4 
12,4 
13.0 
12,4 
12.7 
11,7 

12.07.2003 ! 52.7 ! 12.2 
13.07.2003 ! 52.2 i 12.2 
14.07.2003 j 52.9 I 12,2 
15.07.2003 52.6 12.2 

18,87 
14,18 
17.97 
17.46 
13,26 
14.71 
11,92 
11.00 
11.32 
10,47 
10,94 
12,22 
11,89 
13,35 
13,54 
13,49 
15.28 
16,74 
16,65 
16,27 
16.14 
15,11 
16.94 
11,88 
13.28 
23.71 
14,14 
22.60 
18,69 
14.95 
12.41 

115,00 
89.60 
109,50 
109,00 
80,80 
93,00 
73,50 
69.50 
69.80 
67,00 
68,30 
71,10 
70,80 
80,40 
79,70 
82,20 
92,00 
102,00 
98,00 
98,00 
95,00 
91,00 
102,00 
77,00 
80,00 
148.00 
77,00 
133,00 
1 10,00 
88,00 
73.00 

127.28 
121,63 
118,35 
88,04 
77,83 
79,69 
88,21 
99.77 
96,13 
101.16 
129,39 
104,56 

556.00 
551.00 
517.00 
394,00 
340,00 
361.00 
390,00 
452,00 
425,00 
464.00 
579.00 
436.00 

120.23 j 513.00 
130,88 ! 565,00 
115,94 
104,84 
99,14 
107,82 
124,23 
107,02 
107,40 
100,76 
105,16 
86.76 
116.75 
95.20 
19H,66 
1 19.49 
90.57 
84,40 

489.00 
458.00 
428,00 
471,00 
524,00 
462,00 
453.00 
435,00 
454.00 
403,00 
504,00 
426.00 
792,37 
504.00 
382,00 
356.00 

80,37 | 339.00 
Not: Koyu alanlar NOx emisyonunda sınır değerlerin aşıldığı günleri göstermektedir. 

Tablo 44 incelendiğinde; 

• Sürekli kaydedicili ölçüm kayıtlarındaki günlük ortalama değerlerden 
15.17.20.21.22.23,26/04.2003. tarihlerinde I)l'iN()x çıkışındaki a/.ot oksit değerlerinin 
IIKKY'de yer alan 800 mg/Nm1 sınır değeri aştığı, diğer zamanlarda a/ot oksit 
emisyonlarının sınır değerin altında olduğu, tüm kayıtlarda DHS()x çıkışında S02 
değerinin IIKKY'de verilen 1700 mg/Nm3 sınır değeri sağladığı gözlenmektedir. 
Ancak, ppm olarak ölçülen kükürt dioksit .değerlerinin %3 hacimsel oksijen ve 
normal şartlara dönüştürülmesi sırasında hata yapıldığı gözlenmektedir. Ayrıca: 
|-1 İAS taralından firma ile yapılan sözleşme gereği IIKKY'de verilen sınır değerlerin 
aştığı günlerde cezai işlem uygulandığı KÜAŞ tarafından belirtilmiştir. 

• 11.07.2003 tarihindeki günlük ortalama S()2 değeri 77 mg/NmJ , N()2 ise 792.37 
mj»/Nm" 'dır.Ancak Aynı tarihte TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen ve Tablo 46'da 
verilen baca gazı ölçüm sonuçlarından S()2 değeri 120 mg/Nm , NOı ise 523 
ın«/Nm olduğu gözlenmekledir. 11.07.2003 tarihindeki ölçüme tekabül eden Tablo 
43 ve 45 deki değerlerden kükürt dioksit ve azot dioksit değerleri arasında büyük 
oranda farklılık gözlenmiş olup azot oksit ve kükürtdiokist ölçüm cihazlarının 



- 1 0 4 -

düzenli kalibrasy onlarının yapılarak 
gerekmektedir. 

daha hassas ölçümün sağlanması 

• SO2 kanalı için ölçüm aralığı Ek 14"de sunulan ve Tablo 37*deki değerlerden 
görüldüğü üzere 0-3000 ppm ve cihaz üretici firma'nın 24019084 numaralı 
sertifikasında minimum algılama limiti <%0.7 of FS (yaklaşık 20 ppm) olduğu 
gözlenmektedir. Bu durumda ortalama 20 ppm'iıı altında olan ve Tablo 44'de yer alan 
değerlerin büyük bir çoğunluğu ölçüm limitlerinin altında limitlerinin altında olup 
ayrıca günlük değerler arasında da büyük dalgalanmalar gözlendiğinden SOı ölçüm 
cihazı aralığının yeniden düzenlenerek daha hassas ölçümün sağlanması 
gerekmektedir. 

11.2.3 Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara 
Araştırma Merkezi Tarafından Her İki Santral Bacasında Yapdan Baca 
Gazı Ölçüm Sonuçları ve Sonuçların HKKY Kapsamında 
Değerlendirilmesi 

11.07.2003 tarihinde Alman Akredite Kuruluşu olan Deutschen Akkreditierungs Rat 
Accreditation (DAR) tarafından akredite edilen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nce, 
santral bacalarında TESTO 360 elektrokimyasal dedektör yöntemi ile nem oranı TESTO 400 
marka anomctre ile hız profili. GRAVIMAT SICK 502 Marka cihazı ile izokinetik şartlarda 
EPA Metod 17'e göre toz. EPA Metod 29'a göre metaller. EPA Metod 6C 'e göre S02 . EPA 
Metod CTM-022"e göre NOx. EPA metod CTM-030*e göre CO emisyonları ölçülmüştür. Her 
iki işletme için TÜBİTAK tarafından hazırlanan emisyon ölçüm raporları Ek-15 ve Ek-16 "da 
yer almaktadır. 

•Samsun 1 Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sonuçlarının HKKY Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi: 

IT.'BİTAK tarafından AKSA Enerji Üretim A.Ş.*ye ait mobil santralde baca gazı 
ölçümlerinin gerçekleştirildiği zaman diliminde: tesiste yakıt olarak kullanılan 6 nolu ilıel 
oil'in kükürt oranı: % 2.30 (ağılıkça) ve yakıt besleme kapasitesi: 22.690 kg/saat (544 
ton/gün), baca gazı debisi 569826 Nm3/h olup üretim gücü: 116.6 MW"dır. Bu koşullarda 
gerçekleştirilen baca gazı ölçüm sonuçları Tablo 45'de yer aldığı gibidir 

ablo 45. AKSA Enerji Üretim A.Ş. 'e (Samsun 1) Ait Ölçüm Sonuçları 
Bileşen 

so. 
( O 
\ o . 
NO 
TOZ 
A-îır 
Melaller 
1 onlaım 
(T. \ ' i . Co. . 
I'b. As. (el 

Konsantrasyon 
( m g / N m ) 

2061-4.8 
21 1 •. 4.9 
38018.8 

467.4.8 
Ni:0.642 
As:0.363 
( (1:0.105 
' lop: 1.2 

Kütlesel Debi 
(kg/h) 

56.4 
59.3 
105.9 
70.7 
13 1 

Ni : 0.179 
As:O.IOI 
( d : 0.054 
Top:0,334 

] H K K Y Sınır 
Değeri (mg/ 

I Nm') 

1 1700 
175 

i soo 
_ 

110-170 
] Ni+As+C.'d=2 

H K K Y 
İ K İ 1 Sınır 

Değeri (kg/h) 

100 
5 
-

20 
15 
-

H K K Y I X -
! 2 Sınır 
i Değeri 

(kg/h) 
i 60 

1000 
40 
-

! 15 
1 

C:d: 0,01 
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Not: Konsantrasyon değeri (mg/Nnr) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen: 
kuru bazda ve baca gazında % 3 oksijen baz alınarak verilmiştir. 

Tablo 45 incelendiğinde; 

• Kükürt dioksit (S02) , azot oksitleri (azot dioksit (NO;) cinsinden) ve toplam ağır 
metal konsantrasyon değerleri (mg/Nm3), Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği (HKKY)' inde verilen sınır değerleri sağlamaktadır. 

• Karbon monoksit (CO) ve toz emisyon konsantrasyon değerleri (mg/Nm3) ise, 
HKKY'' inde verilen sınır değerleri sağlamamaktadır. Ancak: dizel motorlarda 
teknolojileri gereği karbon monoksit emisyonu, konvansiyonel yakma sistemlerinden 
daha fazla oluştuğundan bu durumla ilgili diğer gelişmiş ülkelerin mevzuatları 
incelendiğinde CO emisyonu için getirilen sınır değerin 650 mgNm'' olduğu 
gözlenmektedir. Bu çerçevede ölçülen karbon monoksit emisyonu 650 mg"Xnv "ün 
altındadır. Mevcut HKKY 'nde dizel motorları da içine alacak şekilde bir düzenleme 
yapılmakta olup. yönetmelik değişiklik taslağı hazırlanma çalışmaları devam 
etmektedir. 

• Toz emisyon değerlerinin hem dizayn değerlerinden yüksek çıkması, hem de ıslak 
arıtmadan sonra toz emisyonunun daha da düşmesi beklenirken yükselmesi, kükürt 
dioksit arıtma tesisinde kullanılan kireç taşının, olması gerekenden fazla püskürtülerek 
toz emisyonunu artırdığı düşüncesini akla getirmektedir. Bu bağlamda, bacadaki toz 
emisyonunun kimyasal analizinin yapılarak, toplam toz içeriğinin belirlenmesi ve 
yönetmelikte yer alan sınır değeri sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

• Kükürdioksit ölçüm sonuçlan değerlendirildiğinde ölçüm yapıldığı tarihte Samsun 1 
işletmesinin DeSO\ arıtma ünitesinin \ eriminin %t>4.6 olduğu tespit edilmiştir. 
Dizayn verilerinde en az "/«.Sİ verimle çalışması taahhüt edilen DeSO\ ünitesinin 
atmosfere verilen kirletici yükünün minimuma indirilmesi açısından en az %l)5 
verimle çalışacak şekilde işletme koşullarının ayarlanması gerekmektedir. 

• Karbon monoksit. a/ol monoksit \e toz emisyonu saatlik kütlesel debisi (kg h). 
HKKY 1 K-ll \le verilen kütlesel debi sınır değerini aştığından ve kükürt dioksit 
emisyonunun, kükürt dioksit anıma ıvdesülfüri/asyou') tesisinin sürekli ve randımanlı 
çalıştığının kontrolü için. bu emisyonların bacada sürekli izlenmesi gerekmektedir. 
Santral bacasında; kükürt dioksit ve a/ot monoksit konsantrasyonları sabit 
cihazlarla sürekli ölçülmektedir. Ancak, karbon monoksit ve toz emisyonlarının 
da sabit cihazlarla sürekli ölçülmesi gerekmektedir. 

• Santrale ait bacadan çıkan toplam a/ot oksitleri t,a/oi dioksit iNO-l cinsinden), toz ve 
kadmİMim emisyonu saatlik kütlesel debileri HKKY l'K-2'de verilen kütlesel debi 
sınır değerlerini aştığından santralin etki alanı içinde sö/ konusu >önetmelik gereği 
hava kirlenmesine katkı değerinin uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli 
kullanılarak hesaplanması \e kirletici konsantrasyonlarının >üksek olduğu alanlar 
dikkate alınarak HKKY-l'k-2'de belirtilen şekilde hava kirliliği seviyesinin ölçüm ve 
tespitinin yapılması gerekmektedir. 
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Sanısun II Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sonuçlarının HKKY 
Değerlendirilmesi: 

Çerçevesinde 

TÜBİTAK tarafından CENGİZ Enerji Üretim A.Ş.'ye ait mobil santralde baca gazı 
ölçümlerinin gerçekleştirildiği zaman diliminde tesiste yakıt olarak kullanılan 6 nolu fuel 
oil'in kükürt oranı: % 2.33 (ağılıkça) ve yakıt besleme kapasitesi: 20.000 kg/saat (480 
ton/gün), baca gazı debisi 536697 Nm3/h(kuru bazda) olup. üretim gücü: 101 MW'dır. Bu 
koşullarda gerçekleştirilen baca gazı ölçüm sonuçları Tablo 46*da yer aldığı gibidir. 

Tablo 46. CENGİZ Enerji San, ve Tic. A.Ş.'e (Samsun ITye) Ait Ölçüm Sonuçları 
Bileşen 

i 

SO, 1 
co i 
NO, i 
NO 
TOZ 
Ağır Melaller 
Toplanı; 
Cr. Ni. Co. I'b. 
As. C'cl 

Konsantrasyon 
(mg/NııT) 

I2()±2.8 
209±4.8 

523±I2.2 
-

443.8±4.6 
Nİ:().3II 
As:().()24 
Cd:().()59 
Top:0.394 

Kütlesel Debi 
(kg/h) 

31.2 
55.15 
137.4 
90.9 
117 

Ni:0.082 
As:().0()6 
Cd: 0.016 
Top:().l()4 

HKKY 
Ek-1.2. 

Mg/Nm3 
1700 
175 
800 

-
110-170 

Ni+As+Ccl=2 

HKKY 
EK-1 1 
(kg/h) 

100 
5 

20 
15 

HKKY EK- j 
2 (kg/h) î 

60 
1000 | 
40 ! 
-
15 

Cd: 0,01 
i 

Not: Konsantrasyon değeri (mg/NnT) İkna Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen: 
kuru bazda ve baca gazında % 3 oksijen baz alınarak verilmiştir. 

Tablo 46 incelendiğinde; 

• kükürt dioksit (S()2) , azot oksitleri (azot dioksit (NO:) cinsinden) ve toplam ağır 
metal konsantrasyon değerleri (mg/Nm ), Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği (HKKY)' inde verilen sınır değerleri sağlamaktadır. 

• karbon monoksit (CO) ve toz emisyon konsantrasyon değerleri (mg/.Nm~) ise, 
HKKY'' inde verilen sınır değerleri sağlamamaktadır. .Ancak: dizel motorlarda 
teknolojileri gereği karbon monoksit emisyonu, konvansiyonel yakma sistemlerinden 
ilaha fazla oluştuğundan bu durumla ilgili diğer gelişmiş ülkelerin mevzuatları 
incelendiğinde CO emisyonu için getirilen sınır değerin 650 mg Nur' olduğu 
gözlenmektedir. Bu çerçevede ölçülen karbon monoksit emisyonu 650 mg Nnı'iin 
altındadır. Mevcut HKKY nde dizel motorları da içine alacak şekilde bir düzenleme 
yapılmakla olup. yönetmelik değişiklik taslağı hazırlanma çalışmaları devam 
etmekledir. 

• 10/ emisyon değerlerinin hem dizayn değerlerinden yüksek çıkması, hem de ıslak 
arılnıadan sonra toz emisyonunun daha da düşmesi beklenirken yükselmesi, kükürt 
dioksit arıtma tesisinde kullanılan kireç taşının, olması gerekenden fazla püskürtülerek 
loz emisyonunu artırdığı düşüncesini akla getirmektedir. Bu bağlamda, bacadaki toz 
emisyonunun kimyasal analizinin yapılarak, toplam toz içeriğinin belirlenmesi ve 
yönetmelikte yer alan sınır değeri sağlayacak .şekilde gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

Kiikiiıclioksit ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde ölçüm yapıldığı tarihte Samsun 1 
işletmesinin DeS().\ arıtma ünitesinin veriminin "o 96,6 olduûu tespit edilmiştir. 



- 1 0 7 -

Dizayn verilerinde en az %81 verimle çalışması taahhüt edilen DeSOx ünitesinin 
atmosfere verilen kirletici yükünün minimuma indirilmesi açısından en az %95 
verimle çalışacak şekilde işletme koşullarının ayarlanması gerekmektedir. 

• Karbon monoksit, azot monoksit ve toz emisyonu saatlik kütlesel debisi (kg/h). 
IIKKY EK-11 'de verilen kütlesel debi sınır değerini aştığından ve kükürt dioksit 
emisyonunun, kükürt dioksit arıtma (desülfürizasyon) tesisinin sürekli ve randımanlı 
çalıştığının kontrolü için, bu emisyonların bacada sürekli izlenmesi gerekmektedir. 
Santral bacasında; kükürt dioksit ve azot monoksit konsantrasyonları sabit 
cihazlarla sürekli ölçülmektedir. Ancak, karbon monoksit ve toz emisyonlarının 
da sabit cihazlarla sürekli ölçülmesi gerekmektedir. 

• Santrale ait bacadan çıkan toplam azot oksitleri (azot dioksit (NO2) cinsinden), toz ve 
kadmiyum emisyonu saatlik kütlesel debileri HKKY EK-2'de verilen kütlesel debi 
sınır değerlerini aştığından santralin etki alanı içinde söz konusu yönetmelik gereği 
hava kirlenmesine katkı değerinin uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli 
kullanılarak hesaplanması ve kirletici konsantrasyonlarının yüksek olduğu alanlar 
dikkate alınarak HKKY-Ek-2'de belirtilen şekilde hava kirliliği seviyesinin ölçüm ve 
tespitinin yapılması gerekmektedir. 

İler iki isletmeden Atmosfere Verilen Baca Gazı Emisyonlarının toplamının 
IIKKY Çerçevesinde Değerlendirilmesi: 

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen baca gazı ölçüm sonuçlarına göre her bir 
kirleticinin kütlesel debi değerlerini her iki işletmeyi birlikte ele alarak IIYKKY çerçevesinde 
değerlendirdiğimizde Tablo 47 "deki sonuçlar elde edilmektedir. 

Tablo 47. 
; Bileşen 
fso, 
!('() 
i NO. 
NO 

I Toz 

1er iki Mobil Santralin Birlikte Değerlendirilmesi 
Samsun I+Samsun 11 
89.92 
116.4 
247.93 
161.6 
249 

II11KY Hk-2 (kg/saat) 
60 
1000 
40 
-
15 

Tablo 47 incelendiğinde; 

Santrallere ait 2 bacadan çıkan toplam kükürt dioksit. azot oksitleri (azot dioksit (NOı) 
cinsinden), toz ve kadmiyum emisyonu saatlik kütlesel debileri IIKKY HK-2'dc verilen 
kütlesel debi sınır değerlerini aştığından, santralin etki alanı içinde söz konusu yönetmelik 
gereği hava kirlenmesine katkı değerinin uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli 
kullanılarak hesaplanması ve kirletici konsantrasyonlarının yüksek okluğu alanlar dikkate 
alınarak I IKKY-Kk-2*de belirtilen şekilde kükürtdiokist, azot oksitler toz ve kadmiyum 
kirleticilerinin bölgedeki hava kirliliği seviyesinin ölçüm ve tespitinin yapılması 
gerekmektedir. 
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Mobil Santrallerin Kurulu Bulunduğu Alanda Yapılan Ölçümlere Göre Hava 
Kirliliğinin Değerlendirilmesi 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tekkeköy Kaymakamlığımın bahçesinde 2001 
tarihinde Ocak. Şubat. Mart. Nisan ve Mayıs aylarında günlük olarak yapılan S02 ve 
toz ölçüm sonuçlarından HKKY*de SO2 ve PM için verilen UVS ve KVS sınır 
değerlerinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Mobil santraller devrede olmadığı için bu 
zaman aralığında ölçülen değerler KBİ. TÜGŞAS ve küçük ölçekli diğer işletmelerden 
kaynaklanmaktadır. 

EN'YY firması tarafından Mart 2002 ile Kasım 2002 tarihleri arasında aylık ortalama 
olarak ölçülen yer seviyesi N02 ve PM kirlilik değerleri HKKY'de N0 2 ve PM için 
verilen UVS ve KVS sınır değerleri sağlamaktadır. Ancak. S02 kirlilik değeri özellikle 
Endüstriyel Bölgede; Mayıs. Haziran ve Kasım ayları, Tekkeköy'de Haziran ayı itibarı 
ile aylık ortalamalar 100 ug/nv' ün üzerinde olduğundan, bu noktalarda saatlik ve 
günlük ortalamaların HKKY nde verilen saatlik ve günlük hedef sınır değerlerin 
aşılabileceğini düşündürmekte olup. bu noktalarda saatlik olarak sürekli ölçümler 
yapılmadığından bölgedeki S02 kirliliği açısından doğru bir değerlendirme 
yapılamamıştır. Ayrıca. 2002 yılı itibarı ile mobil santraller devrede olmadığı için bu 
zaman aralığında ölçülen değerler KBİ, TÜGŞAS ve küçük ölçekli diğer işletmelerden 
kaynaklanmaktadır 

Enerji \c Çevre Yatırımları A.Ş. (ENVY) tarafından mobil santrallerin kurulu 
bulunduğu Tekkeköy ilçesi sınırları içersinde ve santrallerle aynı ada parseli üzerinde 
hava kirliliği bakımından kirletici vasfı yüksek tesisler grubunda yer alan TÜGSAŞ 
(Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.) ve KBİ (Karadeniz Bakır İşletmelerimde göz önüne 
alınarak. TUGSAŞ-KBİ birlikte, sadece mobil santraller ve TÜGSAŞ+KBİ+ Mobil 
Santraller birlikte çalıştığı zaman bölgeye verilecek kirlilik payları hava kirliliği 
\ayılım modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonuçlarından, mobil santral 
kurulmadan önce bölgede TÜGSAŞ ve KBİ'nden kaynaklanan S0 2 açısından 
kirlilik olduğu anlaşılmaktadır. 

ENVY firması taralından Ocak 2003 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında aylık ortalama 
olarak ölçülen yer seviyesi S02 kirlilik değeri özellikle Endüstriyel Bölgede: Mayıs. 
a\ı itibarı ile aylık ortalama lOOug'm' ün üzerinde olduğundan, ve Tekkeköy HaneTle 
5 a\ın ortalaması I lava kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde Yıllık Ortalama Hedef 
Sınır Ueğer olan 60 ugm' ün üzerinde olduğundan, bu noktalarda saatlik olarak 
sürekli ölçüm yapılması halinde S02 kirliliği açısından doğru bir değerlendirme 
} apılabilecektir. 

BÖLGEDE KISA, ORTA VE L'ZL'N VADEDE YAPILMASI GEREKEN 
ÇALIŞMALAR 

12.1. Kısa Vadede Yapılacak Çalışmalar 

Santrallerin UcSOx \c I)e\Ox üniteleri sürekli olarak çal ıstın İmal 1 ve bu değerler 
Valilikçe sürekli olarak izlenmelidir. 
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• Santrallerin bacasında HKKY Ek-11 gereğince karbon monoksit ve toz emisyonlarının 
sürekli kaydedicili cihazla izlenmesi gerektiğinden bu cihazlar bir an önce bacalara 
monte edilmelidir. 

• Hava kirliliğinin kontrolü açısından bacadan atmosfere verilen en düşük 
konsantrasyon göz önüne alınarak sürekli aynı şekilde verimlilik sağlanmalıdır. Bu 
verimlilik belli aralıklarla denetleyici kuruluşlarca gözlenmeli, raporlanmalı ve kurulu 
bulunan sürekli ölçüm cihazları ile mukayesesi yapılmalıdır. 

• Bölgenin kirlilik yükünün belirlenmesine yönelik, bölgesel bazda sanayi ve emisyon 
envanteri çıkarılmalı ve kirletici kaynaklar bazında kirlilik miktarı ve bölgenin kirlilik 
yükü tespit çalışmaları başlatılmalı ve tamamlanmalıdır. 

• KBİ. TÜGSAŞ ve Mobil santralleri de içine alacak her üç işletmenin etki alanları göz 
önüne alınarak seçilecek en uygun alanda sürekli hava kalitesinin izlenmesine yönelik 
S(X NO2; CO ve toz ölçümlerinin yapılacağı hava kirliliği istasyonu her üç işletmenin 
katkılarıyla kurulması sağlanmalıdır. 

• Gerek ısınmada, gerekse endüstri tesislerinde kükürdü düşük kalorisi yüksek katı ve 
sıvı yakıtların kullanımı sağlanmalıdır. 

• Kaliteli yakıt kullanımına yönelik ve Tekkeköy"de bulunan sanayi tesislerinin ilgili 
Çevre Mevzuatı çerçevesindeki yönetmeliklere uygun çalışmasının sağlanması için 
denetimler artırılmalıdır. 

• Yönetmeliklere uygun çalışmayanlara Çevre Kanunu kapsamında yasal müeyyide 
uygulanmalıdır. 

• Samsun'da bir an önce Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi yapılmalıdır. 
• Çakmak Baraj çıkışının sıkı denetime tabi tutularak mikrobiyal kirlilik önlenmelidir. 

12.2. Orta Vadede Yapılacak Çalışmalar 

• İl sınırları içerisinde, hava kirliliği ön değerlendirmesi yapılmalı, bu çerçevede: İle 
kurulacak hava kirliliği istasyon sayısı, yeri ve ölçülmesi gereken kirletici 
parametreler belirlenmelidir. 

• TÜGSAŞ ve KBİ'nden kaynaklanan SO: ve diğer kirletici miktarını azaltmak için 
gerekli yatırımlar her iki işletme tarafından yapılmalıdır. 

• TÜGSAŞ ve KBİ "de yakıt olarak kullanılan fuel-oil yerine doğal gaz kullanacak 
şekilde düzenlemeler yapılıdır. 

• Mavi Akın Projesi ile kente getirilen doğal gazın, öncelikle Merkez ve Tekkeköyde 
ısınmada, küçük ve orta ölçekli endüstri tesislerinde kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

• Doğal gazın yaygınlaştırılmasına yönelik, gerek Belediye tarafından gerekse 
işletmeciler ve vatandaşlar tarafından yapılması gereken yatırımlar için. teşvik 
mekanizmaları oluşturulmalıdır. 

• Yeni kurulacak sanayi tesislerinde, yakıt olarak doğal gaz uygulamasına geçilmelidir. 
• Yeni kurulacak sanayi tesislerinden SO: kirliliğine neden olacak tesislerin bölgede 

kurulmasına izin verilmemelidir. 
• Değerlendirme sonuçlarına göre İlde bulunan ve hava kirliliği yaratan kaynaklar ve 

kirlilik yükleri göz önüne alınarak İlin Temiz Hava l'ylcm Planı hazırlamalıdır. 

Tüm bu tedbirlerden sonra orta vadede bu santrallerin (26.01.2001 tarihli sözleşmede 
olduğu gibi) doğalgazla çalışmasını temin edecek şekilde değişiklik yapılmasını ve doğalgaz 
boru hattının geçtiği ve hava akımının sürekli olduğu yüksek bölgelerde konuşlandırılması 
gerektiği düşünülmelidir. 
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12.3. Uzun Vadede Yapılacak Çalışmalar 

• Kamu tarafından Temiz Hava Eylem Planı uygulanmalıdır. 
• Kirleten öder prensibi çerçevesinde, kirletenden kirlettiği kadar kirlilik katkı payı 

alınmalı, alınan bu pay. arıtma ünitelerinin ve kirliliğin önlenmesinde önemli bir payı 
olan atıksız ve az atıkh teknolojilerin kurulmasında teşvik edici olarak kullanılmalıdır. 

• Yeni kurulacak sanayi tesislerinde uygun yer seçimi, temiz yakıtların seçimi, bölgede 
yer alan tesislerde sınır değerlerin sağlanmadığı ünitelerde münferit ve ortak arıtma 
sistemlerinin kurulması sağlanmalı, az atıkh ve atıksız teknolojiler seçilmelidir. 

• Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde çok katlı bina yapımına sınırlama 
getirilmeli, yeni açılacak yerleşim yerleri ve mevcutlarında yeşil alanların artırılmalı. 
bitki örtüsü kaybolmuş bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. 

• Konutlarda ısı yalıtımı teşvik edilmeli, enerji tasarrufu sağlanmalı, coğrafi ve iklim 
özelliklerine göre yalıtım kalınlıkları belirlenmeli ve bu konular yeni yapılacak 
konutlarda zorunlu hale getirilmelidir. 

Mobil santrallerin doğal gaz ile çalışabilir hale getirilmesi için gerekli yatırım (her bir 
antral için 15 milyon dolar) gerçekleştirilerek santrallerin doğal gaz ile çalışması 
ağlanmahdır. 

13. NİHAİ DEĞERLENDİRME 

!3.1. Çevresel Değerler Açısından Değerlendirme 

• Bölüm 3.3'de verilen Tablo 13 ve 14 incelendiğinde. Toplam Koli. E-koli ve Fekal 
Streptokok parametrelerinin dışındaki diğer parametrelerin. Türk İçme Suyu 
Standartlarına. Avrupa Topluluğu Standartlarına ve WHO standartlarına uygun olduğu 
gözlenmiştir. Ancak tablolardan anlaşılacağı üzere baraj çıkışından alınan 
numunelerde mikrobiyal kirliliğin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Baraj çıkışının 
sıkı denetime tabi tutularak bu kirliliğin önlenmesi gerekmektedir. İçme suyu arıtma 
tesisi çıkışından alman numunelerin analizleri SASKİ tarafından yapılmaktadır. I£k-
\\k verilen analizler incelendiğinde mikrobiyal kirliliğin arıtım sonrasında 
çözümlendiği belirlenmiştir. 

• Samsun İlinin diğer önemli sorunu ise. çöplerin düzenli olarak depolanmamasıdır. 
Çöplerin vahşi depolama ile depolanması. İlin yer üstü ve yer altı sularını geri dönüşü 
olmayan bir kirliliğe maruz bırakacağı açıktır. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin 
Samsun'da biran önce yapılması gerekmektedir. 

• Hava kirliliği konusu irdelendiğinde ise; İlde katı yakıt kullanıldığı ve yıllar itibariyle 
miktarında artış gözlendiğinden ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için 
öncelikle ilin nüfus artışı, meteorolojik şartlar, topoğrafik yapısı, kentleşme durumu 
gibi faktörler göz önüne alınarak yakıt olarak kullanılan veya kullanılabilecek 
yakıtların tespiti ve bu yakıtları en verimli bir şekilde yakacak yakma sistemlerinin 
oluşturulmasını içeren bir fizibilite çalışmasının yapılarak ilde yaşanan hava kirliliğini 
azaltacak şekilde doğal gaz kullanımını da içine alacak şekilde Temiz Hava 
Planlarının hazırlanması gerekmektedir. 
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• İl genelinde hava kirliliği ölçümü yapılan istasyonun temsili özelliğinin artırılması 
açısından ilde kurulması gereken ve Bölüm 3'de verilen istasyon sayısı ve yerleri göz 
önüne alınarak yeterli sayıda uygun yerlere istasyonların kurulması gerekmektedir. 

• Tekkeköy civarında mevcut hava kirliliği ölçüm istasyonu bulunmamakla birlikte, 
değişik kurum ve kuruluşlarca yapılan hava kalitesi ölçümlerinden görüleceği üzere, 
Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler ve kükürt dioksit kirliliği bakımından yoğun olan bu 
bölgede öncelikle kaynakların kirlilik üzerindeki payının net olarak tespit edilip, hava 
kalitesi sınır değerlerinin aşıldığı durumlarda gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için. 
Karadeniz Bakır İşletmeleri, Samsun Gübre ve Mobil santrallerin etki alanları 
içerisinde rüzgar yönü, rüzgar hızı. yağmurluluk durumu, basınç gibi meteorolojik 
faktörler ile S02, N02, CO ve toz ölçümlerinin yapılacağı bir hava kirliliği izleme 
istasyonunun kurulması gerekmektedir. 

• Tekkeköy ve civarındaki sanayilerin, bölgenin kirlilik yüküne katkı paylarının tespit 
edilerek, kirlilik yükleri payları oranında belli bir katkı payının işletmelerden alınıp, 
bir fonda toplanması, fondan "Teşvik Et Özendir Mekanizması" çerçevesinde 
arıtma ünitelerinin kurulmasının sağlanması gerekmektedir. 

• Tekkeköy ve civarında yer alan endüstri tesislerinin Bölüm 6.6'da sıralan Gayri Sıhhi 
Müesseseler Yönetmeliği, Çevre Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde alınması 
gereken Yer Seçim İzni, Tesis İzni ve Emisyon İzni, Deşarj İzni ve Açılma Ruhsatının 
alınması zorunlu olduğundan bu prosedürleri tamamlamayan işletmelerin yetkili 
kuruluşlar tarafından sıkı takibinin yapılması, uymayanlar hakkında cezai 
müeyyidelerin uygulanması gerekmektedir. 

• Bölgede yeni kurulacak sanayi tesislerinin seçiminde az atıklı, atıksız teknolojilerin 
seçimi, uygun yer seçimi ile özellikle kükürt dioksit açısından emisyon yayan 
tesislerin tercih edilmemesi gerekmektedir. 

• Mobil santrallerin kurulu bulunduğu Tekkeköy havzası içersinde hava kirliliği 
açısından kirletici vasfı yüksek tesisler olan Samsun 1 ve Samsun 2 Mobil Santralleri, 
Samsun Gübre Fabrikası, Karadeniz Bakır İşletmeleri ile orta ve küçük ölçekli sanayi 
kuruluşları bulunmakta olup bu işletmelerde HKKY gereği emisyon iznine tabi 
tesislerdir. Söz konusu tesislerin emisyon izni alması gerekmektedir. Mevcut 
durumları itibariyle günde 8.8. ton kükürt dioksit emisyonu salan Samsun Gübre 
Fabrikası ile günde 11-25 ton arasında atmosfere kükürt dioksit emisyonu salan KBİ 
işletmesinin emisyon izni alması için sülfürik asit tesislerinden kaynaklanan SCb 
kirletici miktarını azaltmaya yönelik gerekli yatırımların her iki işletme tarafından 
yapılması gerekmektedir. 

• Her iki Mobil santralde de yer alan, DeSOx ünitesi için en az % 81 verimle HKKY 
"de S02 emisyonu için belirtilen 1700 mg/Nm3 sınır değerinin sağlanacağı, DENOx 
ünitesi için ise, en az % 86 verimle HKKYMe NO2 emisyonu için belirtilen 800 
mg/Nm3 sınır değerinin sağlanacağı taahhüt edilmiştir. Mobil santrallerin faaliyete 
geçtiği tarihten itibaren TÜPRAŞ'dan alınan yakıt faturaları incelendiğinde, kullanılan 
yakıtın kükürt oranının ortalama %2.74 olduğu, sürekli kaydedicili cihazlarla 
bacalarda ölçülen SO2 ve NOx emisyonlarının sınır değerlerin çok altında olduğu 
tespit edilmiştir. Kullanılan fuel-oildeki kükürt miktarının, dizel jeneratörlerin 
dizaynında temel alınan %5 kükürt değerinden düşük olması ve işletme esnasında her 
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iki santralin kükürt dioksit arıtma ünitesinin % 90'nın üzerinde bir verimle çalışması 
nedenlerinden dolayı SO2 ve NO2 emisyonları yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin 
altında çıkacağı gerçeğinden hareketle, öncelikle sürekli kaydedicili ölçüm 
sonuçlarında gözlenen dalgalanmalar nedeniyle, cihazların ölçüm kanallarının 
(S02, 02 ve N02) ölçüm aralığının yeniden düzenlenerek, kalibrasyonlarının 
yapılarak daha hassas ölçümlerin yapılması, santrallerin ve arıtma ünitelerinin 
en verimli ve düşük konsantrasyonların elde edildiği işletme şartlarında 
çalışmasının sağlanması gerekmektedir. 

• Her iki mobil santral için dizel jeneratörlerin dizayn verilerine ilişkin bilgilerde verilen 
toz emisyonu değeri. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan sınır 
değerin üzerinde olup, işletmenin fiili durumuna ilişkin TÜBİTAK tarafından yapılan 
baca gazı ölçümlerinde ıslak arıtmadan sonra toz emisyonunun daha da düşük 
çıkması beklenirken dizayn değerinin de üzerinde çıkması, kükürt dioksit arıtma 
tesisinde kullanılan kireç taşının, olması gerekenden fazla püskürtülerek toz 
emisyonunu artırdığı düşüncesini akla getirmektedir. Bu bağlamda, bacadaki toz 
emisyonunun kimyasal analizinin yapılarak, toplam toz içeriğinin belirlenmesi 
ve HKKY'de yer alan sınır değeri sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınarak 
kontrol altında tutulması gerekmektedir. 

• Kükürtdiokist arıtma tesisleri ortalama %95 verimle çalıştırıldığında her iki santralden 
günde 2 ton. arıtma tesisleri çalışmadığı zaman ise günde 40 ton atmosfere 
kükürtdiokist verileceği gerçeğinden hareketle söz konusu mobil santrallerin arıtma 
sistemleri devrede olmadan kesinlikle çalıştırılmaması gerekmektedir. 

• Her iki santralde yanma kontrolünün takibi ve HKKY gereği, karbon monoksit 
ve toz emisyonlarının bacalarda sürekli izlenmesi gerektiğinden, bu 
emisyonların bacalarda sürekli kaydedicili cihazla izlenmesini sağlayacak 
ekipmanların alımı, montesinin sağlanması gerekmektedir. 

• I lava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) bacada sürekli ölçüm yapılacak 
parametrelerin tespiti HKKY-Ek-11 ile tesis etki alanında hava kirliliği seviyesinin 
ölçüm ve tespitine ilişkin HKKY Ek-2'de getirilen kütlesel debi sınır değerleri 
incelendiğinde,. Bu çerçevede; kükürt dioksit, azot monoksit, karbon monoksit ve 
toz emisyonlarının bacada sürekli kaydedicili ölçüm cihazı ile izlenmesi, 
kükürtdiokist ve azot dioksit , toz ve kadmiyum emisyonlarının tesis etki alanı 
içerisinde ölçüm ve tespitinin yapılması gerekmektedir. 

• Hava kirliliği kontrolü açısından, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen ölçüm 
sonuçlarına göre bulunan arıtma ünitelerinin verimleri göz önüne alınarak, işletmelerin 
uygun ve randımanlı çalışma durumlarının, santrallerin bacalarında mevcut olan 
sürekli ölçüm cihazlarının çıktıları ile arıtma ünitelerinde kullanılan kireç taşı. üre ve 
desülfürizasyon ünitesinden çıkan alçı taşı miktarı yetersizliği göz önüne alınarak 
Valilik tarafından sürekli izlenmesinin sağlanması gerekmektedir. 

• Raporun 7. bölümünde yer alan "Mobil Santrallerin Kiralanması ve Hizmet Alımı 
Yoluyla Çalıştırılmasına İlişkin Şartname ve Sözleşme" metninin (b) bendinde 
"Yüklenicinin, tesisi yürürlükteki Türk Çevre Mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı, 
çevre kirliliği (gürültü, atık madde, hava, su v.b.) kontrol standartlarına göre 
çalıştırması gerektiği, yüklenicinin faaliyetinin her aşamasında Türk çevre ile ilgili 
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mevzuatta belirtilen şartlara uyumlu olarak hareket etmesi gerektiği, mevzuat 
hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar ile zarar, ziyan ve cezaların 
yükleniciye ait olduğu, TEAŞ'ın hiçbir yükümlülüğü olmayacağı Sözleşmenin 16.3 
Maddesinde (Çevre Kirlenmesi Kontrolü) belirtilmiştir." Hükmü gereği mobil 
santrallerin Türk Çevre Mevzuatında belirtilen tüm hususlara Türk Çevre Mevzuatı 
gereği çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde yer alan Emisyon 
İzni ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan Deşarj İzin Belgesini alarak 
mobil santrallerin çalışması gerekmektedir. Ancak her iki santralinde söz konusu 
i/.inleri almadığı tespit edilmiştir. 

• Danıştay 6. Dairesinin ilgili yönetmeliklerdeki Değişikliklerin İptali Karan gereğince 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 02.09.2002 tarih ve 4143-13569 sayılı yazı ile 
Samsun Valiliğine 03.09.2002 tarih ve 4142-13591 sayılı yazı ile Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığrna gönderilen yazıda; söz konusu mobil santraller için izin 
prosedürlerinin tamamlanarak HKKY'nde getirilen tüm esasları sağlayacak şekilde ve 
çevresel her tür tedbir alınarak faaliyetlerinin sürdürülmesinin sağlanması bu 
koşulları yerine getiremeyen mobil santrallerin esaslar sağlanıncaya ve 
öngörülen izinler alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulması gerektiği 
belirtilmiştir. 

• Bu bağlamda, söz konusu santrallerde doğa) gaza geçinceye kadar sözleşmede 
belirtilen hükümler gereği Türk Çevre Mevzuatında belirtilen tüm esasları 
sağlayarak çalıştırılması aksi takdirde mobil santrallerin faaliyetinin 
durdurulması ve sözleşmede yer alan " mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak 
liim sorumluluk ile zarar ziyan ve cezaların yükleniciye ait olduğu" hükmünün 
işletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yukarıda 
bahsedilen yazı gereği gerekli işlemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
Samsun Valiliği tarafından yapılması gerekmektedir. 

• Mobil santrallerin sahasının. Mavi Akım Projesi kapsamında inşa edilmiş doğalgaz 
boru hattına yaklaşık 2 km uzaklıkta olması ve santrallerin doğalgaz ve fuel-oil 
yakacak şekilde imal edilmiş olması nedeniyle doğalgaza geçilmesi bölgenin 
kiikürtdiokist kirlilik yükünü azaltacaktır. Ancak EÜAŞ yetkililerince santrallerin 
mevcut durumuyla çift yakıtlı yakma sistemine hazır olmadığı bu nedenle 
dönüşüm yapılması gerektiği ve bu dönüşüm için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir 
yatırım gerektiğinin belirtilmesinden dolayı, santrallerde kullanılan motorların 
ııp-gradc edilmesinden sonra doğal gazla çalışabilecek sisteme dönüştürülmesinin 
sağlanması, gerekmektedir. 

• Mobil santrallerin kurulu bulunduğu alan içme suyu olarak kullanılan Çakmak 
Barajına yakın olması, etrafındaki arazilerin tarım toprağı olarak kullanılması ve 
leşisin hemen yakınında faaliyete olan ve çevrede yaşanan kükürtdioksit kirliliğine 
büyük katkıda bulunan Samsun Gübre ve Karadeniz Bakır İşletmelerinden dolayı 
santrallerin bu bölgede kurulması uygun değildir. Bölge insanının sebze ve tarım 
ürünü pazarda psikolojik nedenlerden dolayı ilgi görmemekte ve üreticiler zarara 
ııûramamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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13.2 Enerji Politikaları Açısından Değerlendirme 

a) Enerji sektörünün temel amaç ve politikaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanan 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık programlar içerisinde kapsamlı 
olarak yer almaktadır. 

Bu politikaların ortaya koyduğu temel hedefler; elektrik ihtiyaçlarının optimal bir 
sistem yaklaşımı içinde, teknik, ekonomik ve çevresel kriterler dikkate alınarak sektör ve 
ülke açısından en doğru kaynak tercihiyle güvenli ve düşük maliyetli bir üretim ve iletim-
dağıtım sistemiyle karşılanması olarak özetlenebilir. 

Bu temel hedef ve politikalara rağmen, özellikle son on beş yıldır, 3096 sayılı Kanun 
çerçevesinde sürdürülmeye çalışılan Yap-İşlet-Devret. Yap-İşlet. İşletme Hakkı Devri gibi 
modellerini de içeren özelleştirme çalışmaları nedeniyle sağlıklı bir yatırım planlaması ve 
uygulaması içine girilememiştir. 

Özel kesim projelerinin gerçekleştirilmesine öncelik verilirken, kamu projeleri. 
finansman yetersizlikleri öne sürülerek yavaşlatılmış veya askıya alınmıştır. Ancak, özel 
kesim tarafından üstlenilen yatırımlarında planlı bir şekilde yürütülmemesi veya öngörüldüğü 
gibi gerçekleştirilememesi sonucu belirli dönemlerde enerji açığı tehlikesi ortaya çıkarken, 
diğer dönemlerde alım garantili, aşırı atıl üretim kapasiteleri ciddi sorunlara dönüşmüştür. 

"Devlet Denetleme Kurulu raporunda da ifade edildiği gibi ; Enerji planlamasında 
kullanılan arz-talep tahmin modelleri, doğru olmayan verilerle doğal gaz santralleri lehine 
yanıltılmış: üretim değerleri bakımından da gerçek ihtiyacın üzerinde sonuçlar elde edilmiştir. 

Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza dayalı ve alım güvenceli sözleşmelerin çokluğu 
yüzünden, alınmamış enerji için bedel ödemek durumunda kalınmaması için kamu elindeki 
termik santrallerin üretimleri düşürülmeye başlanmış. 2000 yılından itibaren hızlanan bu 
süreç. 2001 ve 2002 yıllarında dikkat çekici boyutlara varmıştır. 

Yap İşlet Devret, Yap İşlet. İşletme Hakkı Devri ve kiralama modelleri, işletmecileri 
""görevli" sayan ve onlara hemen hemen hiçbir işletme riski bırakmayan uygulamalardır. 
Modellere verilen güvenceler ve rekabete imkan tanımayan fiyat politikaları ile kamu yararı 
gözetilmediği gibi. nasıl tespit edildiği belirsiz enerji fiyat teklifleri, kurulmaya çalışılan 
serbest enerji piyasasının işleyişini de olumsuz yönde etkilemektedir. Mobil Santraller için 
gerekçe olarak ileri sürülen 2001 yılında enerji krizi olacağı savı doğru çıkmamıştır. Bu 
konuda DPT biri 30 Haziran 1999'da, daha sonra 11 Ekim 1999'da olmak üzere Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ayrı ayrı iki uyarı yazısı yazmıştır. Bu yazılarda 
özellikle vurgulanan ve dikkat çeken husus şudur; "sizler öylesine kontrolsüz imtiyazlar 
veriyorsunuz ki bu imtiyazlar sonucunda Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde enerji 
fazlası ile karşılaşacaktır" 

(ierek Samsun da kurulu gerekse ülkenin başka bölgelerinde kurulu Mobil Santral 
sözleşmeleri 5 yıl olup. yüzde yüz alım garantili olduğu ve elektrik enerjisinin depo edilemez 
nitelikte bulunduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan tablo olumsuzdur. 

b) Yukarıda belirtildiği gibi kontrolsüz şekilde imtiyaz sözleşmeleri verilmeye başlanınca 
enerji fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Samsun da kurulu Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu. 
Altınkaya ve Derbent Hidroelektrik Santrallerinin üretimleri düşürülmeye başlanmış. 
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daha sonra da bu santrallerin üretimleri tamamen durdurulmuştur. Ayrıca çok az 
yatırımlarla tamamlanıp üretime geçilebilecek (Boyabat Hidroelektrik Santrali gibi) 
santraller devreye sokulmayarak kamu zararına sebep olunmuştur. 

c) Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alındığında; Türkiye'nin gerek Sanayide, 
gerekse Meskenlerde yüksek maliyetli elektrik kullanmak zorunda bırakıldığını, bunun 
sonucu olarak da Uluslar arası piyasalarda rekabet gücünü kaydederek, ekonomik 
yönden yeterince gelişmemesinin temel nedenlerinin siyasi irade yanlışlığından 
kaynaklandığını ifade etmek gerekmektedir. 

d) Raporumuzun 5 nci bölümünde de ifade edildiği gibi Mobil Santraller; "Gezer ve 
Yüzer tipte olabilen termik santral sınıfına giren santrallerden, normal sabit elektrik 
santrallerinden farklı olarak kolaylıkla taşınabilen, kısa sürede işletmeye alınabilen 
santrallerdir." Sürekli elektrik üretilmesinin ötesinde doğal afet,. Lokal enerji 
sıkıntısının yaşandığı hayati önem arz eden durumlarda ilgili yöreye elektrik enerjisi 
sağlamak amacıyla kullanılması düşünülen santrallerdir. 

e) Samsun'da kurulmuş olan Mobil Santrallerin yapısına baktığımız zaman bu 
santrallerin gerek amacı, gerekse yapısı itibariyle yukarıda belirtilen özelliklerin hiç 
birisi ile örtüşmediğini açıkça görmekteyiz. Zira, Komisyon tarafından yapılan 
incelemelerde de görüldüğü gibi Bu Santraller karada büyük platformlar üzerine 
kurulmuş çok katlı yapılardan oluşmakta ve sabit bir görünüm arz etmektedir. Mobil 
özelliği bulunmamaktadır. 

f) Bu Santrallerin kurulması her hangi bir bölgesel ihtiyaçtan kaynaklanmamaktadır. 
Yukarıda belirtildiği gibi Samsun ilinde yaklaşık 1300 MW kurulu güce sahip Hasan 
Uğurlu. Suat Uğurlu. Altınkaya. Derbent Hidroelektrik Santralleri ve güçlü iletim 
hatları ile indirici trafo merkezleri yer almaktadır. Herhangi bir aciliyet söz konusu 
olmadığı gibi; Enerji açığı da bulunmamaktadır. 

13.3 İhale Şartları ve Hukuki Süreç Bakımından Değerlendirme 

a) Yüklenici firmalar Cengiz İnşaat Sanayi AŞ. İle Bartın- veya Cide'de. Aksa Enerji Üretim 
A.Ş. ile ise Eethiye-Dalaman'da Mobil Santraller kurulması konusunda 26.01.2001 tarihinde 
İdare ile anlaşma imzalanmıştır. Sözleşmenin imzasından sonra kamuoyunun tepkisi 
nedeniyle bu santrallerin Bartın veya Cide. Eethiye-Dalaman'da kurulması zorlaşmıştır. Bu 
aşamada hiç gereği olmadığı ve kendisinden bir talepte bulunulmadığı halde Samsun 
Büyükşchir Belediye Başkanı. 31.05.2001 tarih ve 545 sayılı yazı ile Enerji Bakanlığına 
başvurarak Bartın veya Cide'de konuşlandırılması kesinleşen ve Cengiz İnşaat tarafından 
kurulması öngörülen mobil santralin Samsun'da konuşlandırılması halinde, gerek yer seçimi 
gerekse alt yapı hizmetleri yönünden yardımcı olunacağını belirtmiş ve Samsun'da çevre 
felaketine yol açacak olan santralin Samsun'da konuşlandırılması için kapıyı aralamıştır. 

Esasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı sadece Bartın veya Cide'de Cengiz 
İnşaat tarafından kurulması düşünülen santrali Samsun'a davet etmiş ise de. onun araladığı 
kapıdan Aksa Enerji tarafından Fethiye-Dalaman'da kurulması düşünülen santralin de 
Samsun'a konuşlandırılması, bir emrivaki olarak ortaya çıkmıştır. 

Belirtildiği üzere Bartın veya Cide ve Fethiye-Dalaman'da konuşlanmasına karar 
verilen ve buna göre sözleşmeleri imzalanan santrallerin konuşlandırma yerinin Samsun 
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olarak değiştirilmesinin hangi mücbir sebepten kaynaklandığı izah edilememektedir. Her ne 
kadar EÜAŞ Yönetim Kurulu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yukarıda 
belirtilen yazısı bir talep ve istek gibi değerlendirilip, yer değiştirme kararı öyle verilmiş ise 
de. santralin kurulduğu yerin Büyükşehir Belediye hudutları dışında olması, Tekkeköy İlçe 
Belediyesi hudutları dahilinde bulunması nedeniyle bahis konusu yazının, bir gerekçe olarak 
kabul edilmesini, mantıksal bir çelişki olarak görmekteyiz. 

Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında yapılan ihalelerin "en uygun teklifi veren" 
Ilımalara verildiği, EÜAŞ yetkilileri tarafından belirtildiği gibi, komisyona gönderilen 
dosyalarda da bu beyanlar ileri sürülmektedir. Ancak komisyon tüm çabasına rağmen en 
uygun teklifin ne olduğunu tespit edemediği gibi ihaleye hangi firmaların iştirak ettiğini. 
ihaleyi kaybeden firmaların ne teklif verdiğini, kazananların teklifinin ne olduğunu tespit 
etmeye muvaffak olamamıştır. Bu konuda tatmin edici bilgi ve belgeler komisyona 
gönderilmemiş ve bu yöndeki şüpheler izale edilmemiştir. 

b) Enerji İhtiyacı olduğu ileri sürülerek yer seçimi yapılan ve ihale şartlarının son derece 
uygun olduğu belirtilen Dalaman ve Bartın da kurulması öngörülen iki ayrı santralin daha 
sonra çeşitli argümanlarla Samsun'da konuşlandırılmasının tesadüfi olmadığı, yüklenicileri 
korumaya yönelik siyasi tasarruflar olduğu intiba uyanmaktadır. Hukuki boşluk yaratılıp insan 
ve çevre sağlığını hiçe sayarak gerçekleştirilen bu tasarrufların, yüklenici firmalara 
sağlayacağı muhtemel avantajların, dikkatle incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. 

c) Bakanlar Kurulunun 16.03.1998 tarih ve 98/10286 sayılı kararı ile EÜAŞ'a. Mobil 
Santral"in konuşlandırılma yerlerinin tespiti ile, bu yerlerde konuşlandırılacak mobil 
santrallerin, kiralanması ve hizmet alımı yolu ile işletilmesi yetkisi verilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere her iki yüklenici firma ile yetkili idare EÜAŞ arasında 
26.01.2001 tarihinde bu santrallerin 100"er Megavat gücünde olmak üzere Bartın veya Cide 
ve Eethiye-Dalaman'da yapımı ve konuşlandırılması sözleşmeye bağlanmıştır. Bakanlar 
Kurulu Kararında ihtiyaç, sistem yükleri ve diğer açılardan uygun şartların bulunması 
şartıyla bildirilmekle birlikte tespit edilen yerin değiştirilmesine dair bir yetki 
verilmemiştir. 

26.01.2001 tarihinde sözleşme imzalandıktan sonra aradan 10 ay geçmiş ve EÜAŞ 
Yönetim Kurulu, kanaatimize göre Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilen yetkinin 
sınırlarını aşarak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yazısını gerekçe göstererek 
Samsun 1 ve Samsun 2 Mobil Santrallerinin. Samsun-Tekkeköy İlçesi hudutları içinde 
konuşlandırılmasına 10.10.2001 tarihinde karar vermiştir. 

Bu süreç devam ederken, santrallerin konuşlanacağı yer arayışına gidilmiş ve 
Özelleştirme İdaresi devreye girerek 24.12.2001 tarihli yazı ile santrallerin konuşlanabileceği 
en uygun arazi olarak Karadeniz Bakır İşletmeleri'ne ait arazinin olduğunu bildirmiş ve 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan kararı ile 3 parsel ifraz olunarak her iki firmaya satılmıştır. 

Olayların kronolojik gelişmeleri göz önüne alındığında sihirli bir gücün bu yüklenici 
lirmaların önündeki tüm engelleri kaldırdığı açıkça görülmektedir. Bu konuda planlı ve 
organize bir eylemin varlığından ve bu firmaların dönemin siyasi iradesi tarafından özellikle 
himaye gördüğünden kuşku duymamak mümkün değildir. 
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13.4 Hukuki Değerlendirme 

98/10286 sayılı Bakanlar Kumlu kararının amacı, ülkenin Enerji sıkıntısı çekilen 
yörelerinde mobil santrallerin kurulması yolu ile yöresel elektrik açığının giderilmesine 
yöneliktir. Bu amaca istinaden o zamanki adı ile TEAŞ tarafından elektrik sıkıntısı çeken 
Fethiye-Finike ve Bartın veya Cide'nin de içinde bulunduğu dört bölgede ihtiyaç tespit 
edilerek sözleşmeler yapılmıştır. 

Ancak, daha sonra söz konusu mobil santrallerin Samsun iline kaydırılmasına ilişkin 
idari işlemin tesisinde sebep, maksat ve amaç yönünden hukuka uygun bulunmamaktadır. Zira 
Samsun ilinde böyle bir enerji açığı söz konusu değildir. 

Yeşilırnıak ve Kızılırmak nehirlerinin deltalarında yer alan Bafra ve Çarşamba Ovaları 
arasındaki her türlü tarıma elverişli arazi üzerindeki bitki örtüsü, mevcut sanayi tesislerinden 
kaynaklanan kirlilikten dolayı yeterince zarar görmekte iken, buraya kurulan söz konusu 
santraller mevcut kirliliği tetikleyici unsur oluşturmuştur zira samsun ve çevresi hava 
kirliliğinin en yoğun olduğu illerimizden birisi durumundadır. İnsan sağlığı ve çevre açısından 
büyük tehlike oluşturan bu durumun dikkate alınmayarak yeni kirletici unsurlara fırsat 
verilmesi kamu zararının doğmasına neden olmuştur. 

TEAŞ. yüklenicisi farklı iki tüzel kişi olan 100 MW gücündeki iki santralin samsun 
ilinde birbirine bitişik iki parselde konuşlandırılmasına izin vermek suretiyle kanuna karşı hile 
işlemiştir. Genel Hukuk İlkeleri açısından yoklukla malûl bu işlemin devam etmesi hukuka 
uygun değildir. Kaldı ki 2 km yakınında bulunan Mavi Akım Doğaigaz Boru Hattı göz 
önünde bulundurularak çift yakıt veya doğaigaz kullanılacak şekilde sözleşmeye yeni bir 
hüküm ilave edilmemiştir. 

Nitekim Ankara 10. İdare Mahkemesinin 10.10.2001 tarihli 3/6-3/7 sayılı TEAŞ 
Yönetim kurulu kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde de özetle "'TEAŞ 
Yönetim Kurulu kararı ile her biri 100 MW kapasiteli iki eş üniteden oluşan mobil santralin 
aynı eko sistem içinde ve 150 MW üzeri bir güç santrali olacağı ve ÇED yönetmeliği 23. Md. 
de : Kurulu Gücü 150 ve üzeri olan termik güç santrallerinde ÇED sürecinin uygulanacağı. 
gerek ÇED yönetmeliğine geçici bir madde eklenmesi gerekse çevre mevzuatı ile ilgili diğer 
yönetmeliklerde yapılan değişiklikler dikkate alındığında amacın, mobil ve yüzer santrallerin 
konuşlandırılacak yer, tesis, üretim aşamasında çevre mevzuatı ile ilgili hükümlerin 
31.12.2002 tarihine kadar uygulanmamasını sağlamak olduğu ve mevzuatın askıya alınıp 
bertaraf edildiği açıktır. Bu nedenlerle TEAŞ Yönetim Kurulu kararında "Çevre Mevzuatına. 
kamu yararına ve Hukuka uygunluk görülmemiştir" denilerek yürütmeyi durdurma kararı 
verilmiştir. Bu karara karşı ilgili idare tarafından yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesi 
tarafından 02.07.2003 tarihinde reddedilmiştir. 

Ayrıca; iki ayrı tüzel kişi tarafından işletilen santraller sunum esnasında, hazırlanan 
dokümanlar ve duvardaki üretim akım şemasında tek tüzel kişilik görüntüsünde sunulmuştur. 
İler iki santralin denizdeki tek bir boru hattından yakıt aldığı da mahallinde yapılan 
incelemede tespit edilmiştir. 

Sözleşmeler incelendiğinde; Yüklenici firmaların her birinin, tek bir santral için 
75.000.00 $ yatırım yaptıkları ve her ay 77.000.000 KWH elektrik enerjisi üretme 
taahhüdünde bulundukları, ilgili idarenin de (EÜAŞ) beş yıllığına bu elektriği satın alma 
garantisi verdiği, bunun da maliyetinin toplam 231.264.000 $ olduğu görülmektedir. Ancak ne 
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yazık ki bugün santraller enerji fazlalığı gerekçesiyle %10 kapasite ile çalıştırılmakta ve 
Devlet her iki santrale kira bedeli olarak her ay. ayrı ayrı 1.200.000 $ civarında para ödemek 
zorunda bulunmaktadır. Bu durum gerek özel sektör, gerekse Devlet açısından son derece 
üzücü bir tablodur. 

Kamu kaynaklarının plansız ve programsız bir şekilde harcanmasına sebep olan veya 
göz yumanların cezasız kalması kamu vicdanım rahatsız ettiği gibi, toplumun devlete, devlet 
görevlilerine, siyasetçilere ve adalete olan güvenini de sarsmaktadır. 

I ilkenin ekonomik ve sosyal durumunun bozulmasının asıl sebeplerinden biri de, 
dışardan borç alarak kullanmadığımız elektriğe yüksek fiyatlarla alım garantisi vererek 
Devleti borç altına sokacak isabetsiz yatırımlarda bulunulmuştur. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 

a) Projenin ihale şamasında görevli bulunan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Cumhur ERSÜMER'in, 

h) Yer değişimi safhasında görevli bulunan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Zeki ÇAKAN'ın, 

eylemleri ile kamusal zarara sebebiyet verdikleri kanaatine varılmıştır. 

Bu nedenle: 

a. Türk Ceza Kanunu'nun (T.C.K.) 240. cı maddesinde yazılı "Görevi Kötüye 
Kullanma" suçuna eylemleri ile sebebiyet veren yukarıda isimleri yazılı 
Bakanların sorumluluk derecelerinin tespiti ve gereği için Anayasanın 100. cü ve 
TBMM İçtüzüğünün 107 ve 110. nuncu maddeleri gereğince Meclis Soruşturma 
Komisyonu kurulması, 

b. Siyasiler dışında; 04.08.2000 tarih ve 47-374 sayılı, 24.11.2000 tarih ve 82315 
sayılı ve 10.10. 2001 gün ve 3/6-3/7 sayılı TEAŞ (EÜAŞ) Yönetim Kurulu 
Kararları (Ek-17) altında imzaları bulunan kamu görevlileri hakkında da T.C.K 
240. cı maddesine muhalefet suçundan gerekli tahkikatın yapılması için Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

c. Her ne kadar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkisi ve görevi 
olmadığı halde, İdareye yazı yazarak, Samsun için çevre felaketine yol açabilecek 
hu santrallerin Samsun'a gelmesi konusunda etken olduğu anlaşılmış ise de; bu 
konuda yetkisi olmadığı bu yazının gereğine İdarenin uyma zorunluluğu 
bulunmadığı anlaşılmakla, adı geçen hakkında fiilinin suç oluşturmadığı 
düşünüldüğünden, soruşturma açılmasına gerek görülmediği, 

sonuç ve kanaatine oy birliği ile varılmıştır. 
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Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu rapor Genel Kurula sunul
mak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Cemal Yılmaz Demir 

Samsun 

Kâtip 

İbrahim Çakmak 

Tokat 

Üye 

Mehmet Çerçi 

Manisa 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Musa Uzunkaya 

Samsun 

Başkanvekili 

Sedat Uzunbay 

İzmir 

Üye 

K. Kemal Anadol 

İzmir 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mustafa Demir 

Samsun 

Üye 

Öner Gülyeşil 

Siirt 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 

Murat Yılmazer 

Kırıkkale 

Üye 

Şevket Arz 

Trabzon 

Üye 

Ilyas Sezai Önder 

Samsun 

Üye 

Mustafa Öztürk 

Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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SASKİ Tarafından Ölçülen 
İçme Suyu Arıtma Tesisi 

Çıkışı Analizleri 
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1 10.2 

P 
" "Dcbİ' I 
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1 i a 2 0 0 
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118.300 

KTU 

2.4 ' 
0r6 

__?r1 

2.6 
o.e 
2,5 
3,1 

114.400 ! 2.2 
115 500 ! 2,6 
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11G.900 ; 2,1 
117.300 i 2,0 
119.500 j 2,1 
11ü 200 1 2,2 
1V..200 I 2,1 
116.700 j 1,9 
117.100 | 1,9 « 
133.700 i 2.0 
123.900 | 1,9 
124.200 j 1,C 
119600 | 1,P 
11S.300 j 1,9 
112500 ! 1,6 
12&000 i 1.E-
»aaoo i 1.6 
13C.300 1 1.6 
121000 
115.700 
11?.:*H> 
119.900 

l 144.600 

I 1'° i 1.5 
' 1.6 

1.5 
I 1,6 

4.358.200 mVtıy 3.727.900 mtimy 
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EK-2 

Çevre ve Orman Bakanlığı 
Tarafından 11-17.07.2003 
Tarihinde Yapılan Ölçüm 

Sonuçları 
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T.C. 
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

H -1 • ; ^ 
SAYI : B.19.0.ÇY.0.05.00.02//C(,3 
KONU: Hava Kirliliği Raporu 

SAMSUN VALİLİĞİNE 
(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 

İLGİ: a) 27.06.2003 tarih ve 355-952 sayılı yazımız; 
b) 31.07.2003 tarih ve 400-1143 sayılı yazınız 

İlgi (a) yazınızda TBMM Araştırma Komisyonu tarafından İlinizde kurulu bulunan 
Samsun I (Aksa) ve Samsun II (Cengiz) Elektrik Enerjisi Üretim Santrallerinde inceleme 
yapılacağı belirtilmiş olup komisyon çalışmalarında ve Müdürlüğünüze gelen şikayetlerin 
değerlendirilmesi için 07.07.2003-11.07.2003 tarihleri arasında Bakanlığımıza ait Mobil Hava 
Kirliliği Ölçüm Aracının ilinizde görevlendirilmesi talep edilmektedir. 

İlgi (b) yazınızda ise 11.07.2003-16.07.2003 tarihleri arasında Bakanlığımız Mobil 
Hava Kirliliği Ölçüm Aracıyla yapılan ölçüm sonuçlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Söz konusu ölçümler yapılmış olup, ölçüm sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapor Ek'de 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Musa DEMİRBAŞ 
Bakana. 
Genel Müdür V. 

EK : Ölçüm Raporu (1 adet - 8 sayfa) 

D&/DSC/2003 Kimyager 
Ca/.İ/2003 Şb.Müd. 
Û&/&/2003 Daire Bask. V. 
ö^./g./2003 Gn.Md.Yrd.V. 

G.TURGUT £ £ . 
N.N.YERSİZ A / ^ ? 
E.YAHŞİ S , ^ 
Dr. A.YILDIRIM Thj^ 
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T.C. 
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Ölçme ve Denetim Dairesi Başkanlığı 

SAMSUN İLİ TEKKEKOY BELDESİNDE BULUNAN 
SAMSUN I VE SAMSUN II MOBİL SANTRALLERİNİN 

ÇEVRE HAVASINA MUHTEMEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ 
RAPOR 

08-18 Temmuz 2003 

TEKKEKÖY/SAMSUN 

HAZIRLAYANLAR 

DinçerKARADAVUT Kimya Mühendisi 

Gökhan TURGUT Kimyager 

08 Ağustos 2003 
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SAMSUN ILI TEKKEKOY BELDESİNDE BULUNAN 

SAMSUN I VE SAMSUN II MOBİL SANTRALLERİNİN 

ÇEVRE HAVASINA MUHTEMEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜM 

ÇALIŞMALARI 

08-18 Temmuz 2003 

l .ÖZET 

27.06.2^003 tarih ve 952 sayılı Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yazısına 
istinaden TBMM Araştırma Komisyonu tarafından Samsun I ve Samsun II Elektrik Enerjisi 
Üretim Santrallerinde yapılan incelemeler esnasında istenmiş olan çevre havası kalitesine yönelik 
ölçümler Çevre Referans Laboratuvarı tarafından Mobil Hava Kirliliği Ölçüm Araçlarıyla 
yapılmıştır. 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Samsun ili Tekkeköy ilçesinde kurulu bulunan Mobil Santrallerden kaynaklandığı iddia 
edilen çevre kirliliğinin tespiti amacıyla ölçüm yapmak üzere Laboratuvarımız bünyesinde 
bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Ekibi 08-18/07/2003 tarihleri arasında Samsun ilinde 
görevlendirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığından alınan bilgi dahilinde 
"Samsun'da Kurulma aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve 
İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun" talebi üzerine 11-16/07/2003 tarihleri arasında hava kirliliği ölçümleri 
yapılmıştır. 

Ölçümler 5 gün boyunca, santrallerin tam kapasite ile çalışmaları esnasında Meclis 
Araştırma Komisyonunca belirlenen 5 farklı noktadan yapılmış olup, 6. gün, kıyaslama 
yapabilmek amacıyla son ölçüm noktasında ( Kutlukent Belediyesi Önü) 1 gün süre ile tekrar 
ölçüm alınmıştır. 

Ölçüm noktalarının günlük değişimi nedeniyle 2,3,4 ve 5.günlerde ölçüm başlangıç saatleri 
Mobil Ölçüm Aracının nakli ve montajı nedeniyle farklılık göstermektedir. Ayrıca Mobil Ölçüm 
Aracının elektrik ihtiyacının sağlandığı binalardaki elektrik kesintileri nedeniyle belli saatlerde 
ölçüm alınamamıştır. 

6 gün boyunca yapılan ölçüm sonuçları ve grafikler Ek'de sunulmaktadır. 

3.SONUÇ 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Ek 2 Madde 2.5'e göre; 
"Ölçümlerin süresi: 
Bu süre genellikle 1 yıldır. Daha kısa bir ölçme süresinin onaylanabilmesi için, daha kısa sürede 
yapılan ölçümler ile 1 yıl içinde ortaya çıkan değerler hakkında bir karara varılabilmesi gerekir. 6 
aylık ölçüme süresinin altına inilemez." 

6 gün boyunca yağılan ölçümler bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

Gökhan TURGUT 
fi " 

İ /DinçeKK^ÂAiyA^UT 

Ek: Hava Kirliliği Ölçüni "Raporu (1 Adet - 6 Sayfa) 

V '"Kimya 'Müh'endisiif Kimyager 



l.GÜN: 
ÖLÇÜM YERİ: DSİ BAHÇESİ 
BAŞLAMA: 11.07.2003 SAAT: 09:00 
BİTİŞ: 12.07.2003 SAAT: 09:00 
SONUÇLAR: 

DSİ 11.07.03 
SAAT 

9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 
7:00 
8:00 

co 
| ig/m3 
1350 
1525 
4825 
825 

3225 
2975 
3475 
2650 
2825 
2000 
1650 
2800 
3000 
2925 
3675 
7175 
7500 
7875 
8000 
7250 
6925 
2375 
2750 
2175 

03 
|ig/m3 
3505 
38 58 
40.33 
36 98 
35.75 
36.28 
3535 
33.08 
33.4 
3288 
30.65 
27.25 
24.65 
9.68 
2 2 

2.18 
1 48 
1.55 
1.6 
2.7 
1.93 
4.13 
19.43 
27.73 

S02 
|ig/m3 
27.3 

40.63 
22.17 
17.37 
38.15 
599 

6658 
75.08 
832 
667 
12738 
10.95 
2.8 

433 
5.5 

20.1 
36.18 
45.98 
52.45 
56.43 
6027 

7.6 
16.5 

20.03 

N02 
fig/m3 

7.15 
7.03 
7.33 
8.85 
8.33 

8 

12 
9.6 
11.7 

OOvoğu*4ı,verCriOOurfrrt3 

aocoorT 
32X00 
İ 13X0 
'J10G0O 
* 5000 

0 » * .l.ıılıiuiulllllllml 
CÖ00 1300 1700 21:00 OtCO CBOO CRT 

09:0011Q00111:0011200113:00114:00« 15(0011800117 

18001190012Q0OI 21:0012200123:001 OOtOOI 01:00102 

• 03.00» 04:00105:0010500107:00108001CRT • Ku6 

03 yoğunluğu, yer DSİ, 03 ug/m3 

250 
200 
150 
100 
50 

alı 
09:00 14:00 19:00 00:00 05:00 KVS 

saat 

09:00 B10:00 B11:00 B12:00 B13:00 B1400 B15:00 
16:00 B 17:00 • 18:00 B 19:00 B 20:00 B 21:00 B 22:00 
23:00 B00:00 B01:00 B02:00 B03:00 B04 00 B05:00 
06:00 B07:00 B08:00 BORT. BMAX 

KWR- k ı ça VaHoli Rınır n» r t» 

Meteorolojil vrrikr HAVA SK'AKI.IĞI(°C) 
(.Dnlük Ortalıma 

NİSBİNEMC/.) 
(,Önlük Ortalama 

RÜZGAR YÖNÜ v 



2.GÜN: 
ÖLÇÜM YERİ : AŞAĞİÇİNİK BELEDİYE ÖNÜ 
BAŞLAMA: 12.07.2003 SAAT: 11:00 
BİTİŞ: 13.07.2003 SAAT: 24:00 
SONUÇLAR: 

AS AGIÇİNİK12.07.03 
I SAAT 

9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4.00 
5.00 
6:00 
7.00 
8:00 

co 
} ig /m3 

5500 
1300 
1950 
1000 
6375 
10725 
3100 
2475 
1950 
9950 
15850 
10875 
15350 

0 3 

Hg/m3 

31.3 
30.3 

32.28 
33.43 
32.9 
32.75 
32.9 

31.75 
28.15 
19.7 

26.08 
33.48 
44.08 

S 0 2 

(J.g/m3 

9.8 
38.5 

21.03 
48.28 
40.15 
33.97 

7.4 
20.43 
24.65 
29.7 

34.18 
35.57 

N 0 2 

( ig /m3 

10.2 
8.83 

9.6 

CO yoğunluk, yer AŞAĞİÇİNİK CO ug/m3 

30000 
25000 
20000 

09:00 13:00 17:00 21:00 01:00 05:00 ORT. 

• 09:00 
B 15:00 
• 21.00 
B03:00 
BORT. 

• 10:00 
B 16:00 
B 22:00 
B 04:00 
BKVS 

• 11:00 
B 17:00 
B23:00 
B 05:00 

B 12:00 
B 18:00 
B 00:00 
B 06:00 

B 13:00 
B 19:00 
B01:00 
B 07:00 

B 14:00 
B 20:00 
B 02:00 
B 08:00 

03 yoğunluk, yer AŞAĞİÇİNİK 03 ug/m3 

250 
200 
150 
100 
50 
0 ımıııuall 

):00 14:00 19:00 00:00 05:00 KVS 

• 09:00 
• 14:00 
• 19:00 
• 00:00 
• 05:00 
• saatlik max 

• 10:00 
• 15:00 
• 20:00 
• 01:00 
• 06:00 

• 11:00 
• 16:00 
• 21:00 
• 02:00 
• 07:00 

• 12:00 
• 17:00 
• 22:00 
• 03:00 
• 08:00 

• 13:00 
• 18:00 
• 23:00 
• 04:00 
• ORT. 

• 09 

KVS: Kısa Vadeli Sınır Deöer Günlük Orta 

Mtteorolojil veriler 

12.07.2003 

HAVA SICAKUG1("C) 
Günlük Ortalama 

24,8 

NİSBt NEM(%) 
Günlük Ortalama 

76,0 

BASINÇ(mb.) 

1013,1 

RÜZGAR YÖNÜ ve HIZI (m/ 

07» [ 1400 

S 
0.J 

NNE 
3,5 



3.GÜN: 
ÖLÇÜM YERİ: GÖKÇE KÖYÜ OKUL BAHÇESİ 
BAŞLAMA: 13.07.2003 SAAT: 13:00 
BİTİŞ: 14.07.2003 SAAT: 09:00 
SONUÇLAR: 

GOKCE 13.07.03 
SAAT 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

23:00 

0:00 

1:00 

2:00 

3:00 

4:00 
: 5:00 1 
; 6:00 

, 7:00 

8:00 

co 
Hg/m3 

5800 

1650 

6600 

2700 

675 

3375 

6150 

5900 

3850 

3275 

50 

2775 

1650 

775 

625 

1525 

1000 

200 

0 

0 3 

tag/m3 

100.3 

96.18 

97 

76.4 

96.73 

98.05 

88.1 
66.25 

66.1 
64.7 

65.5 

63.53 

58.6Ş 

55.33 

52.48 
50.03 

55.23 

57.2 

82.53 

84.9 

S02 

(ag/m3 

11.7 

245.95 

18.2 

58.55 

17 

39.18 

57.28 

64.6 

72.28 

74.13 

0.47 

1.48 

7.65 

13.15 

15.63 

18.5 

12.77 

18.6 

23.9 

N02 

(ig/m3 

46.6 

35.6 

24.13 

17.75 

17.23 

20.65 

17.28 

13.73 

12.83 
9.7 

10.05 

10.75 

11.98 

12.68 

11.8 

10.85 

10.63 
12.3 

CO yoğunluk, yer GÖKÇE CO ug/m3 

30000 — 
25000 — 
20000 —• 
15000 — 
10000 — 
5000 — 

l a l «.llllaUâaw. 
09 00 13 00 17:00 21:00 01:00 06:00 ORT. 

• 09:00 • 10:00 • 11:00 • 12:00 • 13:00 • 14:00 • 15:00 

• 16:00 • 17:00 • 18:00 • 19:00 • 20:00 • 21:00 • 22:00 

• 23:00 «00:00 «01:00 «02:00 «03:00 «04:00 «05:00 

• 06:00 « 0 7 00 «08:00 « O R T « K V S 

S02 yoğunluk, yer GÖKÇE S02 ug/m3 

109:00 • 10:00 • 11:00 • 12:00 • 13:00 • 14:00 • 15:00 

116:00 • 17:00 «18:00 «19:00 «20:00 «21:00 «22:00 

123:00 • 00:00 • 01:00 • 02:00 • 03:00 • 04:00 • 05:00 

106:00 «07:00 «08:00 «ORT. «KVS «MAX 

KVS: Kısa Vadeli Sınır Deder Gü 

Melforolojil veriler 

U.07.2003 
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EK-3 

Yönetmelik Değişiklikleri 
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Saölık Bakanlığından : 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği'ne Bir Geçici Madde 
İlavesine Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — 26/9/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gayri Sıhhi 
Müesseseler Yönetmeliği'ne Geçici Madde 2" den sonra gelmek üzere, aşağıdaki Geçici 
Madde 3 ilave edilmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3 — Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden 
durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak 
koşuluyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik 
santrallanndan elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın teklifi ile kurulacak yerin mevzuat açısından uygun olması, tesisten 
kaynaklanabilecek kişi, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm 
etkenlerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde bertaraf edilmiş olması ve 31/12/2002 
tarihine kadar da bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması kaydıyla, mobil ve yüzer 
santralların tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir." 

Yürürlük 
MADDE 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür. 

Çevre Bakanlığından : 

23 Haziran 1997 Tarih ve 23028 Sayılı Resmî Gazete'de 
Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Yönetmelik 

Madde 1 — 2 3 Haziran 1997 tarih ve 23028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine 'aşağıdaki Geçici Madde 6 
eklenmiştir. 

"Geçici Madde 6 — Mobil ve yüzer elektrik santrallan ve bu santralların enterkonnekte 
şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol, 
petrokimyasai veya kimyasal ürün depolan ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin 
faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2002 tarihine, kadar uygulanmaz." 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür. 
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Cevre Bakanlığından : 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği'nin Geçici 1. Maddesi (B) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (C) 
bendi eklenmiştir. 

"C) Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının toplum 
yaşamına olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, geçici şekilde kısa bir 
süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallanndan elektrik alınmasına 
ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin içerisinde belirtilen deşarj değerlerini sağlamak ve 
31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer 
santrallann tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir." 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür. 

Çevre Bakanlığından : 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 —2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin Geçici Madde-I .'den sonra gelecek şekilde 
Geçici Madde-2 eklenmiştir. 

Geçici Madde-2 
"Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının toplum 

yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, kısa bir 
süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına 
ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin EK-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel 
Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen değerleri sağlamak ve 31/12/2002 tarihine kadar bu 
Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer santrallerin tesislerine 
başlanabilir ve elektrik üretilebilir." 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür. 
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EK-4 

LYtobil santrallerin Kiralanması 
ve Hizmet alımı Yoluyla 

işletilmesine ilişkin Şartname 
ve Sözleşme 
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M O B İ L ( G E Z E R ) S A N T R A L L A R I N K İ R A L A N M A S I 

VE H İ Z M E T A L I M I Y O LU YL A Ç AL I Ş T I R I L M A S I N A 

İ L İ Ş K İ N S Ö Z L E Ş M E T A S L A Ğ I 
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MOBİL (GEZER) SANTRALLARIN 
KİRALANMASI VE HİZMET ALIMI 

YOLUYLA ÇALIŞTIRILMASINA 
İLİŞKİN SÖZLEŞME TASLAĞI 

MADDE 1 - AMAÇ 

Bu sözleşmenin amacı, yöresinde 
toplam net gücü MW olan bir mobil 
santralın bu sözleşme hükümlerine göre 
kiralanması ve hizmet alımı yoluyla 
çalıştırılmasıdır. 

MADDE 2 - KAPSAM 
Bu sözleşme, yöresine 
Yüklenici tarafından mobil santralın bu 
sözleşme hükümlerine göre TC kanunları, 
tüzükleri, yönetmelikleri, mevzuatı, vs gereği 
alınması gerekli tüm yetki, onay ve izinlerin 
TEAŞ lehine alınarak tesisin konuşlandırılması, 
sisteme bağlantısının gerçekleştirilmesi ve 
çalıştırılması konusundaki şekil ve esasları 
kapsar. 

MADDE 3 - TANIMLAR 

3.1. TEAŞ 

Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü'nü ifade eder. 

3.2. YÜKLENİCİ 

Mobil santralı TEAŞ'a kiralayan ve sözleşme 
içerisinde belirlenen hizmetleri ifa etmeyi kabul 
ve taahhüt eden 
firmasını ifade eder. Sözleşme süresi içinde 
ortakların değişmesi durumunda TEAŞ'ın 
onayı alınacaktır. 

3.3. TARAFLAR 

Bu sözleşmenin taraflarından biri Türkiye 
i Elektrik l retim İletim Anonim Şirketi olup, 
i Sözleşmede TEAŞ. diğeri 
ı olup. Sözleşmede Yüklenici olarak anılacaktır. 

| 3.4. YETKİLİ TEMSİLCİ 

j Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, en 
' !_.'.e_ç 15 (onheş) gün içinde, hu sözleşme 

DRAFT CONTRACT FOR HIRING OF 
MOBILE POWER PLANTS AND THEIR 

OPERATION THROUGH PURCHASE OF 
SERVİCE 

ARTICLE 1- OBJECT 

The object of this contract is to hire a mobile 
povver plant with total net capacity of MW, 
in the region ,according to the terms and 
conditions hereof and operate it through 
purehase of service. 

ARTICLE 2- SCOPE 
This Contract ineludes the manners and basis of 
location of the power plant.., at region 
by taking necessary authorizations, approvals 
and permissions according to Turkish laws and 
regulations, conneeting it to the transmission 
netvvork and operation, according to the the 
provisions of this contract, by the Contractor. 

ARTICLE 3- DEFINITIONS 

3.1. TEAŞ 
it means General Directorate of Turkish 
Electricity Generation-Transmission Co.lnc. 

3.2. CONTRACTOR 
it means the fırm, vvhich hires the 
mobile povver plant to TEAŞ and accepts and 
undertakes the services specified herein. For a 
change of partners vvithin the period of the 
contract. approval of TEAŞ shall be taken. j 

3.3. PARTIES 

One of the parties of this Agreement is Turkish | 
Electricity Generation-Transmission Co.lnc. i 
vvhich vvill. hereinafter. be referred to as TEAŞ J 
and the other party is vvhich bel 
referred to as Contractor. 

3.4. AUTHORİSED REPRESENTATIVE 
The Contractor is ihe person (or are the 
persons) vvho is (or arc) authorised. vvithin 15 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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kapsamındaki işleri Yüklenici nam ve hesabına 
yürütmek ve TEAŞ Genel Müdürlüğüne 
muhatap olmak üzere yetkilendirilmiş olan 
kişi(ler)dir. ( Yüklenici, seçtiği temsilcinin adı 
ve unvanını adresi ile birlikte TEAŞ'a 
bildirecektir.) 

3.5. KONUŞLANMA 

Mobil santralın ve ekipmanlarının 
yöresinde santralın 

kurulması, enterkonnekte sisteme bağlanması 
ve çalışır durumda tutulmasına ilişkin taşınmaz 
malların edinilmesi ve TC kanunları, tüzükleri, 
yönetmelikleri, mevzuatı, vs. gereği alınması 
gerekli tüm yetki, onay ve izinlerin TEAŞ 
lehine Yüklenici tarafından alınarak TEAŞ 
talimatları doğrultusunda çalıştırmaya hazır 
olacak şekilde yerleştirilmiş ve enterkonnekte 
sisteme bağlantısının (bağlantı noktası dahil) 
gerçekleştirilmiş olması durumudur. 

3.6. ŞEBEKE (SİSTEM) 

Ulusal elektrik üretim - iletim (enterkonnekte 
sistem) sistemidir. 

3.7. İŞE BAŞLAMA TARİHİ 

İşe Başlama Tarihi projenin onaylandığı 
tarihtir. 

3.8. PROJE ONAYI 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra en geç 
15 (on beş) gün içinde Yüklenici tarafından 
hazırlanan; 

santralın konuşlandırılacağı alan, 
sistem tek hat şeması. 
genel yerleşim resmi. 
teklif edilen makina. teçhizat, vb 

ekipmanlara ait proje dosyası 
direk tevzi listesi ve plan profil, 
TEAŞ sistemine irtibatlandırma projesi 

TEAŞ'a onay için verilecektir. 

TEAŞ en geç 30 gün içinde projeyi uygun 
bulduğu takdirde onaylayacaktır. Her türlü 
proje değişikliği TEAŞ*ın onayına sunulacaktır. 
Ancak Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden 
projenin onaylanmaması durumunda 30 gün 
sonu İşe Başlama Tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

(fifteen) days at the latest after this Agreement 
takes effect, to carry out the works vvithin the 
scope of this Agreement and be in charge 
thereof tovvards TEAŞ (the Contractor shall 
notify TEAŞ of the name and title as well as the 
address of the representative he designated for 
this purpose). 

3.5. DEPLOYMENT 

Construction of mobile power plant at 
region means, procurement of real estates for 
construction of the plant and conneeting it to 
the transmission netvvork, taking necessary 
authorizations, approvals and permissions 
according to Turkish laws and regulation by the 
Bidder and ereetion of the equipment's in such 
a way that they will be ready for operation 
according to TEAŞ' s instruetions and 
conneeting the plant to the transmission 
netvvork (ineluding conneetion point). 

3.6. GRID (SYSTEM) 

it is the national eleetric povver generation& 
transmission (intereonneeted system) system. 

3.7. COMMENCEMENT DATE OF WORK 

Commencement Date of Work is the date of the 
approval of theproject. 

3.8. PROJECT APPROVAL 

For approval, the follovving shall be given to 
TEAŞ vvithin at most 15 (fifteen) days after the 
signing of the Contract; 
- the deployment area of the povver plant. 
- single line diagrams of the system. 
- general location layout. 
- the project document related to the offerred j 
engine. equipment. ete. j 
- pole dispateh üst and the plan profile, 
- the project of conneetion to the TEAŞ system ı 

TEAŞ \vill approve the project vvithin at most 
30 days. if it fınds suitable. Ali sorts of 
modifications shall be submitted to TEAŞ for 
approval. Hovvever. if the project is not; 
approved because of the reasons originated 
from the Contractor. the end of a 30-day period 
shall be considered as the Commencement 
DateofWork. 

file:///vill
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3.9. KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ 

Konuşlandırılmış tesiste 23. maddede belirtilen 
testlerin başarıyla tamamlanmasını müteakip 
Kabul Mevzuatı uyarınca Kabul protokolünün 
Kabul Komisyonu tarafından imzalandığı (T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
onaylanmak kaydıyla) ve tesisin hizmete geçtiği 
tarihtir. 

3.10. FİİLİ HİZMET SÜRESİ 

Kira başlangıç tarihinden itibaren başlayacak 
süre olup 60 (atmış) aydır. 

3.11. TESİS KAPASİTESİ 

Çevre şartlarında, öngörülen yakıt alt ısıl değeri 
baz alınarak, önceden tarif edilen normal bakım 
dışında herhangi bir bakım yapılmadan, özel 
önlem ve özel operatör dikkati gerektirmeden 
tesiste devamlı olarak üretilebilen maksimum 
güç seviyesi esas alınarak belirlenen Tesisin 
güç seviyesidir. 

3.12. ÖLÇÜ GRUPLARI 

Sayaçlar ve sayaçları besleyen akım gerilim 
trafoları ile sekonder devrelerden oluşan ve 
sisteme verilen net (tesis iç ihtiyaç tüketimi 
düşürülmüş olarak) kWh'i ölçmeyi sağlamak 
için kullanılan Tesisteki sistemdir. 

3.13. ÖLÇÜM NOKTASI 

Sisteme verilen kVVh'lerin ölçümünün yapıldığı 
ölçü gruplarını besleyen akım ve gerilim (grup 
yükseltici trafolarının yüksek gerilim tarafı) 
trafolarının bilgilerinin alındığı yerdir. 

3.14. SİSTEME VERİLEN kWh 

3.9. COMMENCEMENT DATE OF HIRE 

it is the date on which the acceptance protocol 
is ,upon succesful completion of the tests 
specifıed in Article 23 at the facilities, signed 
by the Acceptance Committee formed in 
compliance with the Acceptance Regulation, 
(providing that an approval by the TC Ministry 
of Energy and Natural Resources is taken ) and 
the facility is put into service. 

3.10. ACTUAL EFFECTIVE SERVİCE 
PERIOD 
it is the time vvhich commence after the Hire 
Commencement Date that is 60 (sixty) months. 

3.11. CAPACITY OF THE FACİLİTY 

it is capacity level of the Facility which is 
determined with respect to the maximum 
constantly produceable capacity level at the 
Facility under normal ambient conditions, on 
the basis of minimum heat value of the fuel 
without performing any maintenance work 
other than that previously defıned by normal 
maintenance procedures and also vvithout the 
necessity of special measures and special 
operatör attention. 

3.12. MEASUREMENT GROUPS 

The measurement system at the Facility for the 
measurement of the net kWh delivered to the 
power system (after the deduction of internal 
auxiliary consumption need of the facility). 
consisting of meters. current and voltage 
transformers feeding thereto and the secondary 
circuits. 

3.13. MEASUREMENT POINT 

The location of connections of current and 
voltage (HV outgoing side of the power plant's 
step-up transformer) transformers. feeding the 
meters of measurement groups on vvhich kWhs 
delivered to the system are measured. 

3.14. kVVhs DELİVERED TO THE 
SYSTEM 
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Tesiste üretilerek sisteme verilen net (tesis iç 
ihtiyaç tüketimi düşürülmüş olarak) aktif 
elektrik enerjisi miktarıdır. 

3.15. ULUSAL YÜK DAĞITIM MERKEZİ 

Ulusal enterkonnekte elektrik şebekesinin 
izlenmesi ve kontrolü için Gölbaşı/ANKARA' 
da bulunan ve Bölgesel Yük Dağıtım 
merkezlerinin bağlı olduğu merkezi kontrol 
sistemidir. 

3.16. BÖLGESEL YÜK DAĞITIM 
MERKEZİ 

Tesisin bulunduğu bölgede hizmetin 
yürütülmesi yönünden Yüklenicinin muhatap 
olacağı Yük Dağıtım Merkezidir. 

3.17. TEAŞ YETKİLİSİ 

Tesisin konuşlandırıldığı yöredeki TEAŞ'ın 
ilgili İşletme Grup Müdürlüğü veya Bölgesel 
Yük Dağıtım İşletme Müdürlüğü yetkilisidir. 

3.18. ÜNİTE 

Tesisi oluşturan ve sisteme müstakilen 
bağlanabilen her bir üretim birimidir. 

3.19. YILLIK PERFORMANS 
DEĞERLERİ 

Yüklenicinin garanti ettiği aylık/yıllık net 
üretim değeri ve aylık/yıllık çalışma süresi 
anlamına gelir. Yüklenicinin Hizmet Güvence 
Formunda ve Fiyat Dağılım Formunda 
belirteceöi deÛerdir. 

3.20. TESİS 

Yüklenicinin yöresinde 
konuşlandıracağı üniteden oluşan ve 
enterkonnekte sisteme bağlantısı yapılan mobil 
santral ve ekipmanlarını ifade eder. 

The amount of net active electric energy (after 
the deduetion of internal auxiliary consumption 
need of the Facility) generated at the Facility. . 

3.15. NATIONAL LOAD DISPATCH 
CENTRE 

it is central controi system which is located in 
Gölbaşı/ANKARA in order to monitör and 
controi the national power grid and to which ali 
other Regional Load Dispatch Centres are 
connected. 

3.16. REGİONAL LOAD DİSPATCH 
CENTRE 

it is Load Dispatch Centre in the region where 
the Facility is located and to which the 
Contractor will contact for the execution of 
service. 

3.17. TEAŞ AUTHORISED PERSONNEL 

The offıcials of the related Operation Group 
Directorate or Regional Load Dispatch Centre 
of TEAŞ in the location vvhere the Facility 
deployed therein, is situated. 

3.18. UNIT 

Each generation unit vvhich comprises the 
Facility and can be independently connected to 
the system. 

3.19. ANNUAL PERFORMANCE VALUES 

it means the monthly/annual net generation j 
amount and monthly/annual operating period 
guaranteed by the Contractor. They are the 
values to be specifıed by the Contractor in the | 
Service Warranty Form or Price Break-Dovvn j 
Form. ! 

3.20. FACİLİTY 
it means the mobile povver plant consisting of 

units and its associated equipment 
which \vill be deployed by the Contractor at .. .. 

region .. 

3.21. KABUL KOMİSYONU 3.21. ACCEPTANCE COMMITTEE 

file:///vill
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Tesisin kabulü ve 23. maddede belirtilen 
testlerin yapılması amacıyla Kabul Mevzuatı 
uyarınca oluşturulan Komisyon. 

3.22. KİRA BEDELİ 

Yüklenici'nin, öngörülen yörede Fiyat Dağılım 
Tablosunda verdiği performans değerlerini 
gerçekleştirecek şekilde M W 
gücündeki mobil santralı konuşlandırması, 
enterkonnekte sisteme irtibatlandırması, çalışır 
durumda tutması ve bu tesisi 5 (beş) yıl için 
TEAŞ'a kiralaması karşılığı TEAŞ'ın yapacağı 
ödemeyi ifade eder (ABD cent/kWh). 

3.23. YAKIT BEDELİ 

Santralın üretimi sırasında harcanan ve 
santralın çalışma süresi ile üretilen enerji 
miktarına bağlı olarak değişen yakıt gideridir. 
(ABD cent/kWh). 

3.24. HİZMET BEDELİ 

Yüklenici'nin. öngörülen yörede 
konuşlandırarak MW gücündeki 
santralın ayda/yılda kWh enerji 
üretebilecek şekilde çalıştırılması hizmetlerine 
karşılık: bu santralda üretilen ve miktarı Madde 
21 ile Madde 22 hükümlerine uygun olarak 
saptanacak olan net aktif enerjinin beher kWh'i 
başına TEAŞ'ın yapacağı ödeme olup Kira ve 
Yakıt Bedellerinin toplamından oluşur (ABD 
cent/kvvh). 

3.25 ŞİRKET KUSURU 

i Şirketin sözleşme kapsamındaki 
I yükümlülüklerinden herhangibirini yerine 
! getirmemesi Şirket Kusuru sayılacaktır. 

İ MADDE 4 - İ L K E L E R 

The Acceptance Committe is formed in 
compliance with the Acceptance Regulation in 
order to do the tests set forth in Article 23,and 
for the acceptance of the facility. 

3.22. HIRING CHARGE 

it means the payment (in USA Cent/kWh) to be 
made by TEAŞ in return for the following 
activities and services by the Contractor: 
. Placing the mobile power plant with a 
capacity of MW in region 
in such a manner as to satisfy the performance 
values given thereby in the Price Break-Down 
Table, 
• Keeping the plant in good operating condition, 
and 
• Hiring the plant to TEAŞ for a period of. 5 
(five) years. 

3.23. FUEL CHARGE 

it is the part of fuel reflected in unit kWh, 
vvhich is spent during the generation of plant 
and vvhich varies both with the operating 
duration thereof and the amount of energy 
generated therein (USA cent/kwh). 

3.24. SERVİCE CHARGE 

it is the payment, (in USA cent/kWh) 
consisting of the sum of the Hiring and Service 
Charges. to be made by TEAŞ per kWh net 
active energy vvhich is generated in such plant 
and of vvhich amount \vill be determined in 
accordance with the provisions of Article 21 
and Article 22. in return for the services of the 
Contractor to operate the plant. upon placing it | 
in :...region . in a manner so as to j 
generate an amount of kWh i 
energy per month/year. I 

3.25 FIRM's FAULT I 

İn the ease that the Bidder does not realize anv \ 
of his obliuations. this shall be fîrm's fault. 

i ARTİCLE 4- PRINCIPLFS 
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Bu sözleşme kapsamında tanımlanan Tesiste 
verilecek hizmetlerde, günün 24 saatinde emre 
amade olma ve hizmetlerin sürekliliği esastır. 
Yüklenici. Tesisten elde edilebilecek en yüksek 
fayda ve verimi temin etmek için vereceği 
hizmette azami gayret ve fedakarlığı 
gösterecektir. 

MADDE-5 SÖZLEŞME DİLİ 

Sözleşme, sözleşme ekleri ve tüm formlar 
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve 
Sözleşmenin uygulanması süresince taraflar 
arasında yapılacak yazışmalar ve görüşmeler 
Türkçe olacaktır. Sözleşmenin 
yorumlanmasında anlaşmazlık veya çelişki 
olduğunda Türkçe metin bağlayıcı olarak kabul 
edilecektir. 

MADDE 6 - SÖZLEŞME SÜRESİ 

Sözleşme süresi. İşe Başlama Tarihinden 
itibaren 69 (atmış dokuz) aydır. Bu sürenin 9 
(dokuz) ayı bu sözleşme hükümlerine göre TC 
kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, mevzuatı, 
vs. gereği alınması gerekli tüm yetki, onay ve 
izinlerin TEAŞ lehine Yüklenici tarafından 
alınarak tesisin konuşlandırılıp sisteme 
bağlantısının yapıldığı süre olup. fiili hizmet 

I süresi 60 (atmış) aydır. Yüklenicinin 
konuşlandırma süresini 9 aydan önce bitirmesi 

i halinde bu süre fiili hizmet süresine sayılmayıp 
i 60 aylık süreye ilave edilecektir. Yüklenici, bu 
i süre içinde işin öngörüldüğü şekilde yerine 
netirilmesini teminen her türlü önlemi alacaktır. 

Karşılıklı mutabakat sağlanmak şartıyla 
sözleşmenin süresi uzatılabilir. Sözleşmenin 
uzatılması görüşmelerine sözleşme bitimine 6 
(altı) ay kala tarafların karşılıklı mutabakatı ile 
başlanacak ve 3 (üç) ay kala sonuçlandırılmış 
olacaktır. TEAS'm sözleşmeyi yenilemek 
istememesi halinde Yüklenici hiç bir hak ve 
iddiada bulunamaz. 

Availability ali through the 24 hours of a day 
and service continuity are the essential 
requirements for the services to be provided in 
the Facility defıned in this Contract. The 
Contractor shall make maximum efforts and 
sacrifice in respect of .the services he \vill 
render in order to achieve highest level of 
benefıts and effıciency. 

ARTICLE 5- CONTRACT LANGUAGE 

This Contract, its annexes and ali forms shall 
be prepared both in Turkish and English and 
vvritten Communications and discussions to be 
held betvveen the parties shall be made in 
Turkish. in case of disagreements or conflicts 
in the interpretation of the Contract, the 
Turkish text shall be accepted as the binding 
document. 

ARTICLE 6- TERM OF CONTRACT 

The term of the Contract is 69 (sixty nine) 
months from the Commencement Date of 
Works (the date of setting out of the site). Of 
this duration, 9 (nine) months are for the 
deployment of the plant. conneetion to the 
transmission network by taking necessary 
authorizations. approvals and permissions 
according to Turkish laws and legislations by 
the Contractor according to the provisions of 
this contract.and hence. the aetual effective 
service period is 60 (sixty) months. If the 
Contractor fınish the deployment period before 
9 months this period \vill be added to the 60 | 
month aetual effective service period. During | 
this period. the Contractor shall take ali 
possible measures to execute the \vork as 
contemplated 

The term of Contract can be extended. subject 
to mutual agreement. Negotiations for; 
CNtension of the Contract shall start 6 (six), 
months before the expiration date o\' Contract 
\vith mutual agreement of the parties and shall j 
have been coneluded 3 (three) months prior 
thereto. in case TEAŞ does not shovv any 
interest in the renevval of the Contract. the j 
Contractor is not entitled to assert anv claim ! 
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MADDE 7 - KESİN TEMİNAT 

Yüklenici, bu sözleşme kapsamı iş için 
belirtilen sözleşme bedelinin %6 (altı) sim 
ABD doları cinsinden, Kesin Teminat olarak 
TEAŞ'a verecektir (birden fazla santral olması 
halindeherbiri için ayrı ayrı olmak üzere).. 

Kesin teminat. Yüklenicinin sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 
dolayı doğmuş ve doğacak kayıpları karşılamak 
için, TEAŞ'a tazminat olarak ödenebilir olacak, 
Sözleşme kapsamındaki Teminat mektuplarının 
tüm masrafları Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. 

Kesin Teminat mektubu ABD $ bazında 
olacak ve; 

- Türk firmaları teminat mektubunu Türk 
bankalarından veya Bankalar Kanununa tabi 
kuruluşlardan temin edecektir. 

- Yabancı firmalar ülkesindeki başlıca 
bankalardan birinin kontrgarantisine dayanarak 
Türk bankalarından biri tarafından düzenlenmiş 
teminat mektubu vereceklerdir. Aynı bankanın 
yurt dışındaki bir şubesinin vereceği 
kontrgarantiye istinaden Türkiye'deki şubesince 
düzenlenecek teminat mektubu kontrgarantili 
bir teminat mektubu olarak kabul 
edilmeyecektir. 

Kesin Teminat mektubu TEAŞ'ın kabul edeceği 
bir formda, süresiz ve koşulsuz olacaktır. 

Sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenici'nin 
Geçici Teminatı kendisine iade edilecektir. 
Kesin teminat ise. sözleşme şartlarının başarılı 
bir şekilde yerine getirilmiş olarak sözleşme 
sona erdiğinde Yüklenici tarafından bu işle 
ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla olan 
tüm ilişkilerini kestiğini gösterir yasal 
belgelerin ibraz edilmesinden sonra iade 
edilecektir. 

MADDE 8 - SİGORTA 

ARTICLE 7- PERFORMANCE SECURITY 

The Contractor shall give to TEAŞ 6 (six)% of 
the Contract price (USA $), which is quoted for 
the work vvithin the scope hereof, as 
Performance Security in case of more than one 
plant, for each of them, separately. 

Performance security shall be payable to TEAŞ 
as compensation in order to meet the losses 
which have already been incurred or shall be 
incurred thereby and ali the costs of letters of 
guarantees vvithin this Contract shall be borne 
by the Contractor. 

The letter of Performance Security shall be in 
terms of USA $ and; 

- Turkish firms shall obtain the letter of security 
from Turkish banks or foundation based on 
Banks Law. 

- Foreign firms shall submit letter of securities 
issued by Turkish Banks, vvhich are, in turn, 
based on the counter-guarantees of one of the 
principal banks in their countries. The letter of 
security issued by a Turkish bank on the basis 
of the counter-guarantee provided by one of its 
branch abroad. shall not be deemed as a letter 
of security with counter-guarantee. 

The Performance Security shall be in the form 
accepted by the Contractor and also shall be 
vvithout time limit and unconditional 

The Bid Security shall be returned to the J 
Contractor after the signing of the Contract: j 
vvhereas the Performance Security shall only be 
returned thereto after the presentation by the 
Contractor of the documents evidencing that it 
has already settled the relations thereof vvith 
other entities and organisations in respect of 
this work at the expiration of the Contract. the 
terms and conditions thereof being successfullv 
fulfılled. 

ARTICLE 8- INSURANCE 
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Tesisin konuşlandırılması ve hizmetin ifa 
edilmesi sırasında Yüklenici tarafından yapılan 
hata veya kusurların TEAŞ'ın malvarlığı ve 
çalışanlarıyla, üçüncü şahıslara vereceği zarar 
ve ziyanı karşılamak üzere gerekli olan sigorta 
Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Sözleşme konusu iş ve tesis ile ilgili her türlü 
riske karşı sigorta yapılması ve sigorta ile ilgili 
her türlü işlem ve masraflar Yüklenicinin 
sorumluluğunda olacak olup bu giderler 
sözleşme fiyatına dahil edilecektir. 

MADDE 9 - VERGİLER 

Bu sözleşmenin imzalanması, sözleşme konusu 
işler dolayısıyla doğacak ve ödenecek her türlü 
vergi, resim, harç (gümrükte ödenecekler de 
dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), fon 
ve benzeri giderler Yüklenici tarafından 
karşılanır.Vergi mevzuatı uyarınca oluşacak 
artış ve azalışlar yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihte taraflarca uygulanacaktır. 

Yüklenici, vergilendirmeye ilişkin Türk vergi 
mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

MADDE 10 - KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ 
VE İŞİN GECİKMESİ 

İşe Başlama Tarihinden itibaren bu sözleşme 
şartlarında en geç 9 (dokuz) ay içerisinde, 
Tesisin Yüklenici tarafından kurulmasına 
ilişkin alınması gereken tüm yetki, onay ve 
izinlerin TEAŞ lehine alınarak 
konuşlandırılmasından, sisteme fiziki 
bağlantısının yapılmasından ve madde 23'de 
belirtilen testlerin başarıyla tamamlanmasından 
sonra Kabul Komisyonu tarafından kabul 
protokolünün imzalandığı tarih kira başlangıç 
tarihi olacaktır ve ödemelerde bu tarih esas 
alınacaktır. 

The necessary insurance in order to cover the 
loss and damage caused by the Contractor, 
during the deployment of the plant and 
execution of the service, to the TEAŞ's assets 
and employees and also to third parties. shall be 
taken out by the Contractor. 

Issuance of insurance against ali sorts of risks 
related with the subject work and facility of the 
Contract, and ali sorts of procedures and 
expenses related with the said insurance shall 
be under the liability of the Contractor and 
these expenses shall be included in the cost of 
the Contract. 

ARTICLE 9- TAXES 

Ali taxes, duties, charges (including those to be 
paid at customs but not limited thereto) fund I 
contributions and similar expenses which will 
accrue and be paid due to the signing of the 
Contract or due to the subject works of the 
Contract, shall be borne by the Contractor. 
Increases and decreases that may take place in | 
the tax legislation, shall be implemented by the I 
parties on the date the related tax is enforced. 
The Contractor is obliged to comply with the ı 
Turkish tax legislation concerning tavation ı 

ARTICLE 10- COMMENCEMENT DATE İ 
OF HIRE AND DELAY OF WORK ; 

The signing date of the acceptance protocol by | 
the Acceptance Committee. which \vill take j 
place \vithin 9 (nine) nıonths at the latest from 
the Commencement date of Work. after having. 
pursuant to the Contract conditions herein. the 
povver plant deployed by the Contractor by 
taking necessary authorizations. approvals and 
permissions. physical connections made to the 
povver svstem and the tests. set forth in Article 
23. successfully completed. shall be the 
Commencement date of hire and this date shall 
be taken as a basis for payments. 

file:///vill
file:///vithin
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Sözleşmede belirtilen İşe Başlama Tarihinden 
itibaren, TEAŞ'dan veya bu sözleşmede 
belirtilen Mücbir Sebeplerden kaynaklanan 
nedenlerden dolayı süre uzatımı verilebilir. 
Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle süre 
uzatımı verilmez. Yükleniciden kaynaklanan 
nedenlerle bir gecikme olursa Yüklenici 
gecikme nedenlerini TEAŞ'a yazılı olarak 
bildirecektir. 
Yükleniciden kaynaklanan bir gecikme 
olduğunda; ilk 30 (otuz) gün için günde M W 
başına 1.000 (bin) ABD$, ikinci 30 (otuz) gün 
için günde MW başına 1250 (binikiyüzelli) 
ABD$, üçüncü 30 (otuz) gün için günde MW 
başına 1500 (binbeşyüz) ABD$ ceza kesilir. 
Bu gecikilen süreler fiili hizmet süresinden 
düşülür. Konuşlandırma sırasındaki gecikmeler 
için oluşacak cezalar Yüklenicinin ilk üç aylık 
faturasından düşülür. İlk aydan sonra bakiye 
kalan ceza miktarına TEAŞ'ın yürürlükteki 
gecikme zammı uygulanır. Gecikilen süre 90 
(doksan) günü geçemez. Bu süre sonunda tesis 
hizmete geçemezse TEAŞ sözleşmeyi 
feshederek kesin teminatı nakte çevirme ve 
sözleşmede öngörülen diğer yaptırımları 
uygulama hakkına sahiptir. 

MADDE 11- İŞ PROGRAMI 

Yüklenici bu sözleşme kapsamındaki işi. 
sözleşme şartlarında ve iş programında 
belirtilen tarihlerde gerçekleştirecektir. Tesisin 
konuşlandırılması. enterkonnekte sisteme 
irtibatlandırılması ve çalıştırılmasına ilişkin TC 
kanunları, yönetmelikleri, mevzuatı, vs gereği 
alınması gerekli tüm yetki, onay ve izinlerin 
TEAŞ lehine alınması Yüklenicinin 
sorumluluğunda olduğundan bu durum iş 
programında dikkate alınmalıdır. İş 
programındaki tarihlerin gerçekleşmesini 
olumsuz olarak etkileyen mücbir sebebler 
maddesinde (Madde 27) yer alan şartlardan 
birisinin doğması halinde Yüklenici, durumu 
TEAŞ'a Madde 27'de belirtildiği şekilde 
bildirecektir. 

11.1. SİSTEM BAĞLANTISI 

From the Commencement Date of Work 
specifıed in the Contract. due to the reasons 
originate from TEAŞ or from the Force 
Majeure events the time extention can be 
given. Due to the reasons originate from the 
Contractor the time extention shall not be 
given. The Contractor notifıes TEAŞ in writing 
the reasons of delay if any delay oecurs. 

in case of oecurrance of a delay vvhich originate 
from the Contractor, the follovving penalties 
shall be applied: 1000 (one thousand) US$ a 
day per MW for the fırst 30 days, 1250 US$ a 
day per MW for the second 30 days, 1500 US$ 
per MW for the third 30 days. Such delay 
periods shall be dedueted from the aetual 
effective service period. If such penalty oecurs 
during the deployment period, this penalty is 
dedueted from the first three months invoices. 
After the first month, TEAŞ's delay interest 
shall be applied on the rest of the penalty 
amount. The delay period shall be maximum 
90 (ninety) days. If the facility can not 
resume service at the end of this delayed 
period, TEAŞ is entitled, terminating the 
Contract, to forfeit the performance security 
and implement other sanetions contemplated in 
the Contract 

ARTICLE 11- WORK SCHEDULE 

The Contractor shall carry out the work within 
the scope of this Contract in accordance with 
the conditions hereof and on the dates specified 
in the work schedule. Since the deployment of 
the power plant, its conneetion to the 
transmission network and operation by taking j 
necessary authorizations, approvals and I 
permissions according to Turkish la\vs and ı 
regulations shall be on the resposibilitv of the ı 
Contractor. this manner shall be taken into I 
account on the \vork schedule. İn case of| 
emergence of any one of the conditions set i 

i forth in the article of force majeure (Article 27). 
which adversely affects achievement ol" the 
dates in the work schedule. the Contractor shall 
notify TEAŞ of the situation as specifıed in : 

i Article 27. 

11.1. SYSTEM CONNECTION 

file:///vork
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Santral bağlantısı teklif isteme şartnamesinin 
Ek-rinde belirtilen 154 kV EİH'larına girdi-
çıktı şeklinde irtibatlandınlacaktır. İrtibat için 
gereken hattın projelendirilmesi Yüklenici 
tarafından TEAŞ standardına uygun olarak 
hazırlanarak TEAŞ'a sunulacaktır. Yüklenici, 
santralın üretim yapmadığı durumlarda girdi-
çıktı yapılan EİH'nda enerji akışının devamını 
sağlamak için öngördüğü düzenlemeleri de 
açıkça projesinde gösterecektir. TEAŞ projede 
değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. 
TEAŞ'ın onayından sonra proje geçerlilik 
kazanacaktır. 

TEAŞ, tesisin sisteme güvenli şekilde 
irtibatının sağlanması için Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecek irtibat hattının gerekli 
kontrollarını gerçekleştirdikten sonra sisteme 
bağlantısını yapacaktır. 

Sözleşme süresinin bitiminde Yüklenici araziyi 
ve bağlantı noktasını ilk haline (konuşlandırma 
öncesi) getirecektir. Yüklenici tarafından 
santral için seçilen yer mevcut 154 kV trafo 
merkezine yakınsa merkeze 154 kV'luk hat ve 
fideri ile de irtibatlanabilir. Hat ve fider 
Yükleniciye aittir. 

11.1.1. TEAŞ'ın gecikmesi 

I TEAŞ'ın elinde olmayan nedenlerle herhangi 
bir gecikme söz konusu olduğunda gecikilen 
süre kadar süre uzatımı verilir. Yüklenici bu 
durumda başka herhangi bir talepte bulunamaz. 

11.1.2. Yüklenicinin gecikmesi 

Yüklenici Tesisi konuşlandırma süresi içinde 
ve madde 10'da belirtilen şartlar dahilinde 

j hizmete alamazsa TEAŞ sözleşmeyi feshederek 
kesin teminatı nakte çevirme ve sözleşmede 
öngörülen diğer yaptırımları uygulama hakkına 
sahiptir. 

I MADDE 12 -DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 

The power plant shall be conneeted to the 154 
kV ETL that are specifıed in Appendix-1 of the 
bidding specifıcation by income and outgoing 
lines. The üne required for the conneetion shall 
be designed according to the TEAŞ' s standards 
and the design shall be submitted to TEAŞ. The 
Bidder shall clearly show in his project the 
arrangements to provide continuous energy 
flow in ETL to which the income and outgoing 
lines are conneeted, in the case that the plant is 
not in operation. TEAŞ has the right of making 
alterations in the design. The project shall be in 
force after the approval of TEAŞ. 

in order to ensure the safe conneetion of the 
Facility to the system, the conneetion of the 
üne, to be built by the Contractor, shall be 
carried out by TEAŞ, after the requisite checks 
are performed thereby. 

At the end of the contract period the contractor 
shall bring the site back to the pre-deployment 
state. If the area seleeted for deployment of the 
power plant by the Contractor is near the 154 
kV substation, the povver plant can be 
conneeted to the system by 154 kV line and 
feeder. The line and feeder shall be under the 
Contractor's responsibility. 

11.1.1. Delay of TEAŞ 

I Time extension as much as delayed period is 
given when any delay oecur due to reasons 
beyond TEAŞ's control. in this case. the 
Contractor can not make further reguest. 

11.1.2. Delay of Contractor 

If the Contractor fails to put the facility into 
service during the deployment period and 
vvithin the conditions referred to in Article 10. 
TEAŞ is entitled. terminating the Contract. to 
forfeit the performance security and implement 
the other sanetions conlcmplated in the 

j Contract. 

I ARTİCLE 12- PROHIBITION ON 
! TRANSFER ANI) ASSIGNMENT 
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Yüklenici, işbu sözleşme hükümleri gereğince 
borç, hak ve/veya alacağını hiçbir şekilde 
üçüncü şahıslara devir ve/veya temlik edemez. 
Ancak; Yüklenici bu sözleşme hükümleri 
gereğince doğacak alacağını TEAŞ'ın yazılı 
onayını almak kaydıyla bu proje için kredi 
aldığı kreditöre temlik edebilecektir. 

MADDE 13 - TALİMATLARIN 
KAYDEDİLMESİ VE ÖLÇÜMLERİN 

BİLDİRİLMESİ 

Yüklenici, ilgili TEAŞ yetkilisi ile arasında 
geçen işletme ile ilgili telefon konuşmalarını 
otomatik olarak teybe alacak ve sözleşme süresi 
sonuna kadar saklayacaktır. 

13.1. ÖLÇÜMLERİN BİLDİRİLMESİ 

Yüklenici Bölgesel Yük Dağıtım Merkezinin 
vereceği talimatlara uyacak ve TEAŞ'ın 
istatistiki ve sistemi kontrol amacıyla 
kullanacağı, aşağıda belirtilen değerleri ilgili 
Bölgesel Yük Dağıtım Merkezine telsiz, 
telefon, faks, PAX, kuranpotör veya diğer 
haberleşme araçlarıyla bildirecektir : 

- her 24 saatte bir sayaçların kaydettiği değerler, 

- her saat başı. şebekeden alınan veya şebekeye 
verilen aktif güç. reaktif güç ve gerilim 
değerleri (P. Q. V). 
- emisyon değerleri. 
- puant*. saatlerinde 10 (on)'ar dakikalık 
aralıklarla ölçülecek tesis toplam MW 
değerleri. 
- TIIAŞ yetkilisinin istediği zamanlarda ve 
mutabık kalınan zaman aralıklarında elektrik 
sistemi ile ilgili olarak verilecek olan diğer 
bilgiler. 

MADDE 14 - YILLIK, AYLIK, HAFTALIK 
VE GÜNLÜK PROGRAMLAR 

The Contractor may not assign its rights, debts 
and/or any amounts payable thereto pursuant to 
the provisions of this Contract in any case 
whatsoever. But, the Contractor can assign his 
amounts payeble pursuant to the provisions of 
this contract to the lender vvhich lend the 
Contractor for this project provided that the 
TEAŞ's vvritten approval has been taken. 

ARTICLE 13- RECORDING OF 
INSTRUCTIONS AND SUBMISSION OF 
METERING INFORMATION 

The Contractor, shall automatically record the 
telephone messages exchanged betvveen the 
TEAŞ' s authorised personnel and itself and 
keep them until the expiration date of the 
Contract. 

13.1. SUBMISSION OF METERING 
INFORMATION 

The Contractor shall comply with the 
instruetions to be given by the Region of Load 
Dispatch Centre and inform the related such 
centre, via radio, telephone, pax, fax, power 
line carrier or other similar communication 
means, of the following data to be utilised by 
TEAŞ for statistical or system control purposes 

- values recorded by energy meters. önce every 
24 hours. 

- aetive power and reactive powcr values 
received from and supplied to the grid and 
voltage values (P.Q and V) on each hour. 
- emission values. 
- total MW values of the Facility to be 
measured at intervals of every 10 (ten) minutes. 

- other information on eleetric power system to 
be provided vvhenever requested by the TEAŞ's 
authorised personnel and at intervals mutually 
agreed.upon. 

ARTICLE 14- ANNUAL, MONTHLY 
VVEEKLY AND DAILY PROGRAMS 
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14.1. YILLIK PROGRAM 

Yüklenici, aşağıdaki şartlara uygun olarak 
hazırlamış olduğu yıllık programındaki 
değerleri sağlamayı garanti eder: 

- her bir ünite için yıllık, aylık, haftalık tahmini 
ve net elektrik enerjisi üretim miktarı, 

- tahmini zorunlu devre dışı kalma süresi, 

- bakım ve kontrol, revizyon gibi programlı 
devre dışı kalmaların tahmini başlama ve bitiş 
tarihleri, 

- ilgili yılın her bir ayı için tahmini maksimum 
kapasite. 
TEAŞ, şebekenin yıllık yük ve programlı 
bakım gereksinimlerini karşılayabilmek 
amacıyla Yüklenicinin önerdiği bakım 
takviminde değişiklikler yapabilir. 

14.2. AYLIK PROGRAM 

Sözleşme süresi içerisindeki madde 14.1.e göre 
hazırlanmış yıllık enerji üretim programında 
öngörülen aylık üretim programını Yüklenici 
bu sözleşme koşulları çerçevesinde ve TEAŞ'ın 
onayını almak kaydıyla her ay. bir sonraki ay 
için revize edebilir. Aylık revize üretim 
programı, ait olduğu aydan bir önceki ayın 25 
(yirmi beş)'ine kadar Yüklenici tarafından yazılı 
olarak TEAŞ*a bildirilecek ve TEAŞ'ın 
onayından sonra geçerlilik kazanacaktır. 

14.3. HAFTALIK PROGRAM 

14.1. ANNUAL PROGRAM 

The Contractor guarantees the provision of 
annual program values in accordance with the 
following conditions: 

- estimated and net annual, monthly, weekly 
electrical energy generation amounts for each 
unit, 

- estimated forced outage period, 

- estimated commencing and terminating dates 
of programmed outages such as maintenance 
and inspection, revision, 

- maximum capacity to be made available for 
each month of the relevant year. 
in order to meet the annual load and 
programmed maintenance requirements of the 
grid, TEAŞ may made modifications in the 
maintenance calendar proposed by the 
Contractor. 

14.2. MONTHLY PROGRAM 

The Contractor may, within the framework of 
this Contract and provided tlıat it receives the 
TEAŞ' s approval therefor, revise the monthly 
generation program, contemplated in the annual 
energy generation program prepared vvithin the 
Contract term according to Article 14.1.. every 
month for the month that follows it. Monthly 
revised generation program, shall be informed 
to TEAŞ in writing by the Contractor by the 
25th (twenty-fifth) of the month thât precedes 
the month it is arranged for. Program shall be 
valid after approval of TEAŞ. 

14.3. WEEKLY PROGRAM 
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Yüklenici her hafta Perşembe günü saat 16 (on 
altı)'ya kadar, takip eden haftanın Pazartesi 
gününden başlamak ve Pazar günü sona ermek 
üzere her gün için verebileceği elektrik enerjisi 
miktarını ilgili Yük Dağıtım Merkezine yazılı 
olarak bildirecektir. İlgili Yük Dağıtım Merkezi 
bir itirazı varsa bunu bir sonraki gün (Cuma) 
saat 16 (on altı)'ya kadar Yükleniciye 
bildirecektir. Böylece karşılıklı mutabakat 
sağlanacaktır. 

14.4. GÜNLÜK PROGRAM 

Her gün saat 10 (on)'a kadar Yüklenici ertesi 
gün için teklif ettiği elektrik enerjisi miktarını 
TEAŞ'a bildirecektir. Aynı gün saat 16 (on 
altı)'ya kadar TEAŞ programla ilgili herhangi 
bir değişiklik talep edebilir. 

MADDE 15 -HAZIRLANACAK 
RAPORLAR 

Aşağıda belirtilen raporlar TEAŞ'ın raporlama 
prensipleri doğrultusunda hazırlanacaktır. 

15.1. GÜNLÜK ÜRETİM RAPORU 

Bir önceki gün içinde yapılan brüt ve net üretim 
kWh ilgili Yük Dağıtım Merkezine Yüklenici 
tarafından bildirilecektir. Bu rapor ayrıca. 
devreden çıkışları, devreye alımları, nedenlerini 
ve emisyon değerlerini de içerecektir. 

15.2. AYLIK FAALİYET RAPORU 

Yüklenici tesisin hizmete girdiği tarihten sonra 
her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait aylık 
faaliyet raporlarını ( o aya ilişkin tahmini ve 
teslim edilen kWh miktarını, brüt ve net 
üretimi, yakıt kullanımını, devreye alımları. 
devreden çıkışları ve nedenlerini. vs) 
hazırlayarak TEAŞ'a gönderecektir. Ayrıca. 
ilgili yönetmelik hükümlerine göre ölçülmüş 
olan emisyon değerleri saatlik bazda her ayın 
sonunda Tl i AŞ "a Çevre Dairesi Başkanlı 
tarafından incelenmek üzere verilecektir. 

i 15.3. YILLIK FAALİYET RAPORU 

By 16.00 (sixteen) hours on Thursday every 
week, the Contractor shall notify the relevant 
Load Dispatch Centre in writing, of the 
quantity of electrical energy it will make 
available for each day, starting from the 
Monday of the follovving week and ending on 
the Sunday thereof. in the event the related 
Load Dispatch Centre has any objection, it shall 
notify the Contractor thereof by 16 (sixteen) 
o'clock of the follovving day (Friday). Thus 
mutual agreement shall be ensured. 

14.4. DAILY PROGRAM 

By 10 (ten) a.m. of each day, the Contractor 
shall notify TEAŞ of the quantity of electrical 
energy it offers for the follovving day. By 16 
(sbcteen) o'clock on the same day, TEAŞ may 
ask for any modification in relation to the 
program. 

ARTICLE 15- REPORTS TO BE ISSUED 

The reports sspecifıed below shall be prepared 
according to TEAŞ*s reporting principles. 

15.1. DAILY GENERATION REPORT 

Gross and net kWh generation produced during 
the previous day shall be notified to the related 
Load Dispatch Centre by the Contractor. This 
report shall also contain the disconnection and 
restarting of units together vvith their causes 
and emission values.. 

15.2. MONTHLY ACTIVITY REPORT 

After the commissioning date of the Facility. 
the Contractor shall prepare its monthly activity 
reports for the previous month (estimated and 
delivered kWhs during that month. gross and 
net generatin. fuel consumption. disconnection i 
of units from service and their restarting ı 
together vvith their causes. ete. ) in the first 
vveek o\' each month and send them to THAŞ. 
Besides. emission values (hourly base) vvhich 
measured according to the related regulations ı 
shall be sııbmitted to Tl {AŞ each end of month : 
in order to be examined by Hııvironment 
Department. 

15.3. ANNUAL ACTIVITY REPORT 
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Yüklenici, her yıl için tesisin yıl içindeki 
çalışmasını ve istatistiki verileriyle ilgili bir 
yıllık raporu TEAŞ'a gönderecektir. 

The Contractor, shall submit TEAŞ an annual 
report for each year concerning the operation 
and statistical data of the facility within the year 
in guestion. 

MADDE 16 - İŞLETME PRENSİPLERİ ARTICLE 16- OPERATING PRINCIPLES 

Yüklenici. TEAŞ sistemleriyle uyumlu bir 
şekilde çalışmak ve bu sözleşmede belirtilen 
tüm şanlara uymak zorundadır. Tesiste üretilen 
elektrik enerjisinin tamamı ve bu enerjinin 
tasarruf hakkı TEAŞ'a aittir. Yüklenici; 
tesislerde, işletme - bakım talimatları 
doğrultusunda günde 24 saat süre ile elektrik 
enerjisi üretilmesini sağlayacak şekilde hizmet 
verecektir. 

The Contractor is obliged to work in harmony 
with the TEAŞ' s systems and comply with ali 
the conditions set forth in this Contract. The 
total of the electrical energy generated in the 
Facility and the utilisation right thereof are at 
TEAŞ' s disposal. The Contractor shall provide 
services at the facilities in such a manner that it 
shall generate electrical energy for 24 hours 
per day in line with the operation-maintenance 
instructions. 

Santrallarda verilecek işletme, bakım, onarım 
hizmeti, yürürlükteki ve bu sözleşme ekindeki 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği ile kuvvetli akım veya yüksek 
gerilim tesislerinin işletilmesini düzenleyen 
diğer yasa tüzük ve yönetmeliklerdeki esaslara 
uygun olarak, bu düzenlemelerin öngördüğü 
niteliklere sahip ve gene bu düzenlemelerde 
öngörülen sayıda personel ile yürütülecektir. 

The operation, maintenance and repair service 
to be provided at the povver plants, shall be 
carried out in accordance with the principles set 
forth in the National Codes for HV Electrical 
Povver Installations and for Grounding at 
Electrical Power Facilities as vvell as with the 
principles in other laws, bylaws and regulations 
which organise the operation of high povver and 
voltage installations. and by means of such 
personnel \vhose qualifıcations and numbers 
are in consistent \vith those prescribed therein. 

Yüklenici. TEAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği 
hükümlerine kesinlikle uyacak ve personelinin 
uvmasını temin edecektir. 

The Contractor shall strictly comply with the 
provisions ot' TEAŞ' s Work Safety Regulation 
and ensure the strict observation thereof by its 
ovvn personnel. 

I Yüklenici Tesiste elektrik enerjisi üretimini en 
üst seviyede tutmaya yönelik, işletme ve bakım 

- hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili tüm 
tedbirleri alacaktır. Ekonomik ve verimli 

I işletmecilik yapılması ve kapasitenin tam 
j olarak değerlendirilmesi hususlarından 
| Yüklenici sorumlu olacaktır. 

The Contractor shall take ali the measures 
concerning the execution of operation and 
maintenance services in an effort to maintain 
the electrical energy generation at its highest 
level. Acting as an effıcient and economic 
operatör and making full use of the available 
capacity are the main aspects for \vhich the 
Contractor shall be responsible. 

i Yüklenici. düzenleyeceği belgelerde ve•The Contractor shall not make misleading. 
.'yapacağı yazışmalarda yanıltıcı, gerçeğe ve ; untrue and legally invalid statements in the 
hukuka aykın beyanlarda bulunmayacaktır. Bu : documents he \vill issue and in the \vritten 
hususların tespiti halinde Madde 29 hükümleri | Communications he \vill make. İn case 

j uygulanır. ideteetion thereof. the provisions of the Article 
| 29 shall be applied 
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Yüklenici. TEAŞ sistemlerine uygulanan APK-
359, "Yük Tevzi Usullerine İlişkin Yönerge 33" 
ve "Arıza Halleri Yönergesi 43" ün tüm 
hükümlerine uymak zorundadır. Anılan 
yönergelerde değişiklikler ve/veya ekler 
yapıldığı takdirde. Yüklenici, yeni yönerge 
hükümlerine de uyacaktır. 

Yüklenicinin işletme şartlarının herhangi birine 
uymadığının tesbit edildiği durumlarda TEAŞ 
Yükleniciye 20.3. maddesini uygulama hakkına 
sahiptir. Bu durumun tekrarlanması ve 
Yüklenicinin işletme şartlarına uymamakta 
ısrar etmesi durumunda TEAŞ 29. maddeyi 
uygulama hakkına sahiptir. 

16.1. GÜÇ FAKTÖRÜ 
Ünite, sistem ihtiyacı oluştuğunda düşük ikaz 
veya yüksek ikazda ilgili işletme dairesinin 
talimatları doğrultusunda ünitenin Cos0 etiket 
değeri ve generatör yük eğrisi sınırları dahilinde 
çalışacaktır. 

16.2. SENKRONİZASYON 

Santralın TEAŞ sistemi ile paralele girmesi için 
her türlü düzenek santral tarafında yer alacaktır. 
Ayrıca tesis, şebeke elektriği kesildiğinde 
santral ünitelerini devreye alıp sisteme enerji 
verebilecek sekide dizayn edilecektir. 

16.3. ÇEVRE KİRLENMESİ KONTROLÜ 

The Contractor is obliged to comply with ali 
the provisions of APK-359, "Directives for 
Load Dispatching Procedures, No.33" and 
"Directives for System Contingency (Fault) 
Cases, No.43". in the event of any modification 
an/or addition is made in these directives, the 
Contractor shall comply with the provisions of 
the latest version thereof. 

in cases of detection of the Contractor' s non-
compliance with any one of the operating 
conditions, the TEAŞ is entitled to apply 
Article 20.3 to the Contractor. in case of the 
continuation of this situation and persistence of 
the Contractor of non-compliance with the 
operating conditions, TEAŞ in entitled to apply 
Article 29. 

16.1.POWERFACTOR 

The unit shall operate under-excited or over-
excited within its Cos0 rating and limits of 
load capability curve, \vhenever needed by the 
system. 

16.2. SYNCHRONISATION 

Ali kinds of arrangements for entering into 
parallel with TEAŞ system, shall be installed 
on the povver plant side.. Also. the povver plant 
shall be designed in such a manner that when 
the electricity is out off in the network, the 
povver plant shall take över units and supply 
electricity to the network. 

16.3. ENVIRONMENTAL PROTECTION 
CONTROL 

file:///vhenever
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Yüklenici Tesisi yürürlükteki Türk Çevre 
Mevzuat Hükümlerinin gerekli kıldığı, çevre 
kirliliği (gürültü, atık madde, hava, su, vb.) 
kontrol standardlarına göre çalıştıracaktır. 
Yüklenici faaliyetinin her aşamasında Türk 
Çevre ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara 
uyumlu olarak hareket edecektir. Mevzuat 
hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm 
sorumluluklar ile zarar, ziyan ve cezalar 
Yükleniciye ait olup TEAŞ'm hiç bir 
yükümlülüğü olmayacaktır. 

Yüklenici çevre mevzuatında öngörülen tüm 
ölçümleri ilgili yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yapacak; sürekli olarak yapmak zorunda 
olduğu ölçümlerin sonuçlarını analog ve/veya 
digital sistemle işleyen kayıt cihazları ile 
kaydedecek, bu kayıtları en az bir yıl süre ile 
saklayacak ve kayıtların bir kopyasını Aylık 
Faaliyet Raporları ile birlikte ve ayrıca her 
istenildiğinde TEAŞ'a verecektir. 

Arıtma tesislerinin herhangi bir nedenle 
çalıştınlamaması durumunda, olayın nedenleri, 
alman önlemler ve tesislerin tekrar devreye 
alınabileceği talimini süre Yüklenici tarafından 
derhal TEAŞ' a bildirilecektir. Tesisler tekrar 
devreye alındığında tesislerin çalıştırılmaya 
başladığı tarih ve çalıştırılmadığı toplam süre 
TEAŞ'a bildirilecektir. Arıtma tesislerinin 
çalışmadığı süre için arıtma tesisine bağlı 
üniteye/ünitelere ait üretim değerleri 
saptanacak ve arıtma tesisi işletme maliyeti ile 
çarpılmasından bulunan tutar Yüklenicinin ilk 
aylık faturasından düşülecektir. 

Yüklenicinin yukarıda belirtilen bildirim 
zorunluluğunu yerine getirmediğinin TEAŞ'ça 
tespit edilmesi halinde arıtma tesisinin 
çalıştırılmadığı süre TEAŞ'ça belirlenecek ve 
bu dönem zarfında arıtma tesisine bağlı 
üniteye/ünitelere bağlı üretim değerleri 
hesaplanacak ve bu değerin arıtma tesisi 

i işletme maliyeti ile çarpılmasından elde edilen 
I değerin 3 katı Yüklenicinin ilk aylık 
ı faturasından düşülecektir. 

Sözkonusıı arıtma tesislerinin çalıştırılmadığı 
dönemin TEAŞ'ca belirlenmesinde, tesiste 
mevcut ölçüm cihazlarından. işletme 
kalıtlarından ve Yüklenici tarafından TEAŞ*a 

! bildirilen ölçüm sonuçlarından yararlanılacak 

The Contractor shall operate the facility in 
accordance with the control standards for 
prevention of environmental pollution (noise. 
waste, air, water ete) required by the 
Provisions of the Turkish Environmental 
Legislation in effect. The Contractor shall act 
in compliance with the condition specifıed in 
the Turkish Environment Legislation and 
related regulation on every phase of his 
activities. Ali liabilities to be arisen from non-
compliance with the said Legislation's 
provisions as well as damages, losses and 
penalties shall belong to the Contractor. in this 
case TEAŞ will accept no responsibility. 
The contractor shall take ali measurements that 
are required in the environmental regulations, 
record the results of the measurements that 
must be taken continuously by analog and/or 
digital devices, shall keep the records at least 
one year, submit a copy of the records to TEAŞ 
together with Monthly Activity Report and 
also, whenever requested. 

in the case that the treatment plants cannot be 
operated, the reasons of the event, the measures 
that are taken and estimated time that the plant 
will be taken över shall be declared to TEAŞ 
immediately. For the period that the treatment 
plant is not in operation, the generation amount 
of the povver plant(s) that are conneeted to the 
treatment plant shall be calculated and 
multiplication of it by treatment plant's 
operation cost shall be subtracted from the 
Contractor' s first monthly bili. 

in the case that TEAŞ determines that the i 
above stated obligation is not fulfılled by the! 
Contractor, the period that the plant is not in j 
operation shall be determined by TEAŞ and for! 
the period that the treatment plant is not in i 
operation. the generation amount of the po\ver j 
plant(s) shall be calculated and threefold of the ; 
value that is found by multiplication of the j 
generation amount by treatment plant operation ; 
cost shall be subtracted from the Contractor' s : 
fırst monthly bili. 

in order to determine the period that the i 
treatment plant is not in operation. the existing \ 
measurement devices in the plant. operation ! 
records and the measurement results that are 

i given to TEAŞ by the Contractor shall be ıısed 
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MADDE 17 - İŞLETME ŞARTLARINDA -
Kİ DEĞİŞİKLİKLER 
TEAŞ Tesisin işletmesini etkileyebilecek 
şebekedeki herhangi bir arızayı ve tahmini 
süresini makul bir sürede Yükleniciye 
bildirecektir. 

Yüklenici herhangi bir arızayı veya program 
harici kontrol ve bakımı veya üretim 
kapasitesini etkileyen herhangi bir olayı hemen 
ilgili TEAŞ yetkilisine bildirecektir (arızanın 
türü. niteliği, muhtemel nedenleri, tahmini 
süresi, kalan amade yük durumunu, yapılan 
çalışmaları, vs bilgilerini içerecek şekilde haber 
verecek ve sonra yazılı olarak teyid edecektir). 

MADDE 18 - TESİS VE ŞEBEKEYLE 
İLGİLİ CİHAZLAR 

Tesis içindeki sistemler ve bağlantı noktasına 
kadar her türlü muhabere, koruma, kumanda, 
ölçü ve bunlar gibi cihazlar ve sistemler, 
gerekli masraflar Yükleniciye ait olmak üzere 
Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu 
konularla ilgili bilgileri TEAŞ'dan alacaktır. 
Yüklenici tarafından kurulacak her türlü 
muhabere, koruma, kumanda, ölçü, izleme 
sistemleri TEAŞ'ın mevcut sistemleriyle 
uyumlu ve enerji üretim santrallarında TEAŞ 
tarafından uygulanan standardlara uygun 
olacaktır. 

TEAŞ Yükleniciye topraklama koruması ve 
TEAŞ'ın sisteminin tasarım arıza seviyeleri ile 
ilgili Yüklenici tarafından talep edilecek gerekli 
bilgileri mevcut olduğu takdirde verecektir. 

MADDE 19 - YÜKLENİCİNİN 
SORUMLULUKLARI 

Yüklenicinin sorumlulukları bu sözleşme 
kapsamındaki hizmeti vermek için gerekenleri 
yapmak olup aşağıdakilerle sınırlı kalmamak 
kaydıyla şunlardır: 

ARTICLE 17-CHANGES İN 
OPERATING CONDITIONS 
An system failure in the grid vvhich may affect 
the operation of the Facility, and estimated 
duration thereof, shall be promptly notifıed by 
TEAŞ to the Contractor within a reasonable 
time . 

The Contractor shall hitherto notify TEAŞ of 
any failure or any unscheduled inspection and 
maintenance or other events affecting the 
generation capacity (type, natura, probable 
causes, estimated duration and remaining 
available capacity of the unit and the works 
done ete. shall be covered by the information to 
be given and these shall be confirmed in 
writing subsequently). 

ARTICLE 18- DEVICES 
RELATED TO THE FACİLİTY AND 
GRİD 
The Contractor shall supply and assemble at its 
own cost, the systems within premises of the 
Facility and up to the point of conneetion, ali 
communication, proteetion, control, 
measurement and similar devices and systems. 
The Contractor shall receive the relevant 
teehnieal imformation from TEAŞ. Ali 
communication, proteetion. measurement, 
control and monitoring systems to be installed 
by the Contractor, shall be compatible with the 
existing systems of TEAŞ and shall conform to 
the standards applied by TEAŞ to its existing 
power generation plants. 

TEAŞ will provide the data requested by the 
Contractor regarding the earthing proteetion 
and design fault level of TEAŞ system where 
available. 

ARTICLE 19- LIABILIT1ES OF THE 
CONTRACTOR 

The liabilities of the Contractor is basically to 
fulfil the requisites for providing the services 
within the scope herein and are maiııly 
consisting of, but not only limited to. the 
follovv'ing: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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19.1. Santralın getirilmesi, konuşlandırılması 
ve çalıştırılmasına ilişkin TC kanunları, 
tüzükleri, yönetmelikleri, mevzuatı, vs. gereği 
alınması gerekli olan her türlü onay ve izinlerin 
TEAŞ lehine alınması ve işlemlerin yapılması 
ile tesisin yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
uygun olarak çalıştırılması Yüklenici 
sorumluluğundadır. Buna aykırılıktan veya 
eksiklikten doğacak bütün sorumluluklar ile 
zarar, ziyan ve cezalar Yükleniciye ait olup 
TEAŞ'in hiçbir yükümlülüğü 
olmayacaktır.TEAŞ sadece bu işler için 
gerektiğinde destek yazılarını verecektir. 

19.2. Santralın konuşlandırılmasından, TEAŞ 
sistemine bağlanmasından ve tesisin en 
ekonomik ve verimli şekilde işletilmesini 
sağlayacak şekilde ve kapasitenin tam olarak 
değerlendirilmesini teminen işletme, bakım, 
onarım hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve 
Güvence Formunda taahhüt ettiği miktarda bir 
hizmet vermekten Yüklenici sorumludur. 

19.3..Yakıt temini ve depolaması, yedek parça 
ve işletme malzemesi temini Yükleniciye ait 
olup bu konudaki her türlü düzenleme 
Yüklenici tarafından yapılacaktır. Besleme ve 
soğutma suyunun temini, depolanması, atıkların 
(katı. sıvı) çevre mevzuat hükümlerine uygun 
olarak berteraf edilmesi Yüklenici 
sorumluluğundadır. 

; 19.4. Yüklenici. Tesisle ilgili programları ve 
faaliyet raporlarını hazırlayıp (Madde 14 ve 
Madde 15'de belirtildiği şekilde) ilgili Bölgesel 
Yük Dacıtım Merkezine Gönderecektir. 

19.5. Yüklenici. Tesise özgün yıllık bakım 
takvimi ve programını, fiili işe başlama 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde 
hazırlayıp ilgili Yük Dağıtım Merkezi ile 
mutabakat sağlayıp uygulamakla sorumlu ve 
yükümlüdür. Yüklenici. yıllık pervodu 
kapsayan bakım takvimi ve programını her yıl 
başında hazırlayıp ilgili Bölgesel Yük Dağıtım 
Merkezine göndermekle ve programı 
uygulamakla yükümlüdür. 

19.1. The taking the necessary approvals and 
permissions and executing the related 
procedures according to Turkislı Laws and 
regulation for the transportation, location and 
the operation of the povver plant and operation 
of it according to the regulations in force shall 
be the responsibility of the Contractor. Ali the 
liabilities, harm and loss and the penalties shall 
be in Contractor' s responsibility and there 
shall be no liability on TEAŞ. TEAŞ shall only 
give supporting documents, where necessary. 

19.2. The Contractor are liable and responsible 
for the deployment of the power plant, its 
connection to the TEAŞ system, performance 
of the operation, maintenance and repair 
services in such a manner as to ensure the 
economic and effıcient operation thereof as 
well as utilisation its capacity in full, and the 
provision of service in such an amount it has 
been undertaken thereby in Warranty Form. 

19.3. Fuel supply and storage, provision of 
spare parts and operating material are under the 
responsibility of the Contractor and lay-out 
vvork of the site shall be performed thereby. 
Feed and cooling water supply and storage. 
suitable disposal of wastes (solid. liquid) 
according to basis of environmental la\vsand 
regulations shall be in the Contractor"s 
responsibility. 

19.4.The Contractor shall issue the programs 
and activity reports (as referred to in Article 14 
and Article 15) and send them to the relevant 
Regional Load Dispatch Centre. 

19.5.The Contractor is responsible and obliged 
to dra\v up the specifıc-to-facility annual 
maintenance calendar and schedule \vithin one-
month period. at the latest. from its actual 

j commencement of \vork. obtain the agreement 
of the related Load Dispatch Centre thereon to 
prepare the maintenance calendars and 
schedules. covering the yearly periods at the 
beginning of each year. submit them to the 
relevant Load Dispatch Centre and implement 
them. 
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19.6. Yüklenici, kısa süreli bakım nedeniyle 
üniteleri servis harici etme durumunda ilgili 
Yük Dağıtım Merkezinin onayını alacaktır. 
Arızi nedenlerle servis harici olma durumunda 
da arıza durumu ve nedenleri anında ilgili yük 
dağıtım merkezine bildirilecektir. 

19.7. Yüklenici hatasından kaynaklanan 
ve/veya TEAŞ'ın denetimi sırasında tespit 
edilen eksik ve aksaklıklar, masrafı kendisine 
ait olmak üzere en kısa sürede Yüklenici 
tarafından giderilecektir. 

19.8. Yüklenici, işyeri ve çalışma yaşamını 
düzenleyen hukuki mevzuat ile bu konudaki 
yasalara uymak ve bunları uygulamakla 
yükümlü ve sorumludur. Bu konudaki 
yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin 
belgeleri TEAŞ'a ibraz edecektir. 

19.9. Yüklenici, güvenlik soruşturması 
yaptırılmış ve bu tür tesislerde çalışmasında 
herhangi bir engel görülmeyen kişileri 
çalıştırmak zorundadır. Yüklenici tesisinde 
çalıştıracağı personelin isimlerini ve 
özgeçmişlerini TEAŞ'a verecektir. Yüklenici 
elemanlarından biri herhangi bir şekilde TEAŞ 
ile istenilen şekilde işbirliğini yapmadığında 
TEAŞ bu elemanı reddetmek yetkisine sahip 
olup. Yüklenici bu elemanı değiştirmek 
zorundadır. 

19.10. Yabancı elemanların Türkiye'de vize ve 
çalışma izni alma yükümlülüğü Yükleniciye 
aittir. 

19.11. Yüklenici. çalıştırdığı personelin 
uğradığı iş kazalarından. Tesisine vereceği 
zararlardan. TEAŞ'ın malvarlığı ve 
çalışanlarıyla üçüncü şahıslara vereceği zarar ve 
ziyandan sorumludur. Bu konularda TEAŞ'ın 

; hiçbir sorumluluğu yoktur. 

19.6. If the units are out of service due to the 
short term maintenance, the Contractor shall 
ask to the TEAŞ's (related Load Dispatch 
Center) approval. in case of the outages, the 
Contractor shall also inform the outage and its 
reasons to the related Load Dispatch Center. 

19.7. Defıciencies and defects arisen from the 
Contractor' s defaults or observed during 
TEAŞ" s inspections shall be promptly 
removed by the Contractor at its own cost. 

19.8.The Contractor is responsible and obliged 
to observe the labour legislation organising 
work places and conditions and comply with 
the laws on this subject and implement them. it 
shall present to TEAŞ the documents 
evidencing the performance of its obligations in 
this respect. 

19.9.The Contractor is obliged to employ 
people who have their security investigations 
already been made and no legal dravvbacks 
found in their being employed at such kind of 
facilities. Th$ Contractor shall submit TEAŞ 
names and curriçulum vitaes of the personnel it 
will employ at its facility. TEAŞ is entitled to 
reject any one of the Contractor' s employee in 
case of its failure to cooperate with TEAŞ as 
required. and. the Contractor is obliged to 
change the employee in question. 

19.10. The obligation of obtaining visas and 
work permits for the foreign employees belongs 
to the Contractor. 

19.11.The Contractor is liable for the work i 
accidents its employees are involved in. for the j 
damages and losses they may cause to the i 
Facility. to the TEAŞ' s assets and personnel as i 
well as to the third parties. TEAŞ shall have no 
liability or responsibility in this respect j 
\vhatsoever. 

file:///vhatsoever
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19.12. Yüklenici, işçi sağlığı iş güvenliği 
kurallarını belirleyen yürürlükteki yasa ve 
yönetmeliklere aynen uyarak işyerindeki gerekli 
bütün emniyet tedbirlerini önceden almak, 
uygulamak ve personeline uygulatmak 
zorundadır. Bu amaçla ihtiyaç duyulacak işçi 
sağlığı, iş güvenliği, iş emniyetine yönelik 
bütün malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından 
temin edilecektir. 

19.12. The Contractor is obliged to take ali 
necessary safety measures in advance in the 
work place thereof, in strict compliance with 
the laws and regulations in effect vvhich lay 
down the rules for labour health and job 
security, apply them and cause them to be 
applied by its employees. For this purpose, ali 
the material and equipment itended for labour 
health, job security and work safety, shall be 
provided by the Contractor. 

19.13. Yüklenici'nin kendisi ve çalıştırdığı 
personel ile ilgili İş Kanunu. SSK Kanunu, İş 
Mevzuatı ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile bu 
konudaki diğer yasa, tüzük ve yönetmeliklerde 
emredilen, SSK primleri, vergi vb. gibi diğer 
bütün yasal yükümlülükler Yükleniciye aittir. 
Bu tür yükümlülüklerini yerine getirdiğine 
ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan aldığı belgeyi 
TEAŞ'a ibraz ettikten sonra TEAŞ tarafından o 
aya ait ödemeler yapılır. 

19.13. Ali legal obligations related with the 
Contractor itself or the employees thereof, such 
as Social Insurance premiums, taxes e.i. 
which are prescribed by the relevant Labour 
Law, Social Insurance Organisation Law, 
Labour Legislation and Public Hygiene Law as 
well as by other laws, bylavvs and regulations 
regarding this subject, shall be borne by the 
Contractor. Payment for any particular month is 
made by TEAŞ only after the presentation of 
the document thereto, vvhich is obtained from 
the relevant offıcial Authorities or 
Organisations, evidencing the performance of 
The Contractor' s such obligations. 

19.14. Yüklenici, vereceği işletme, bakım, 
onarım hizmetini kuvvetli akım veya yüksek 
gerilim tesislerinin işletilmesi esaslarını 
düzenleyen, yürürlükteki yasa. tüzük, ve 
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeterli 
sayı ve nitelikteki personel ile yürütmekle 
vükümlü ve sorumludur. 

19.14. The Contractor is responsible 
and obliged to carry out the operation. 
maintenance and repair services it shall 
provide. in accordance vvith the provisions of 
the Lavvs, bylavvs and regulations in force that 
arrange the operating principles of HV 
electrical povver installations. and by means of 
personnel in adequate quantities and qualities. 

[19.15. Yüklenici teklif verme aşamasında 
j konuşlandırma ve irtibatlandırma ile ilgili 
projeleri \ ermekle, iş yerini yerinde görüp 
gerekli incelemeleri yaptığını ve teklif ettiği 

; meblağa mesnet olacak sağlıklı bilgileri tam 
1 olarak edindiğini ve bildiğini kabul eder. 

19.15. By presenting the projects and dravving 
about deployment of the facility and its 
conneetion to the transmission netvvork during 
the bidding stage. the Contractor acknovvledges 
that it has obtained and made himself familiar 
vvith the sound information on vvhich its bid 
price is based. after having observed the vvork 
place on site and made the necessary 
investiuations therein. 

19.16. Yüklenici: hu sözleşme ve yasalardan 
doğan hak ve \ etkilerini korumak ve kullanmak 
yönünde I I.AŞ'ın yapacağı vazıh istek, uyarı ve 
laliıııallara aynen uymayı peşinen kabul ve 
taahhüt eder. 

19.16. The Contractor agrees and guarantees 
. to literally compiy vvith the vvritten requests. 
j vvarnings and instruetions to be made by TEAŞ 
i for proteeting and exercising its rights and 
ı povvers arising from this Contract and relevant 
i Lavvs. 
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19.17. Temin edilecek santralın, konuşlandırma 
ve sisteme bağlantısı için gerekecek malzeme 
ve teçhizatın, santralda kullanılacak yakıtın, 
santralın çalıştırılması için ihtiyaç duyulacak 
her türlü malzemenin, santralı çalıştıracak 
personele ait her türlü malzemenin ve 
personelin tüm bedelli ve bedelsiz kati ithal ve 
ihraç işlemleriyle, geçici giriş ve çıkış işlemleri 
de dahil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak 
üzere yapılması gereken diğer işlemler 
Yüklenici tarafından hertürlü masrafı ödenmek 
kaydıyla TEAŞ lehine kendi nam ve hesabına 
gerçekleştirilecektir. TEAŞ yukarıda belirtilen 
işlemlerin yapılmasına yönelik olarak sadece 
Resmi Kurumlara muhatap destek yazılan 
vermekle mükellef olacaktır. Bu masraflar 
teklif bedelinin içerisindedir. 

19.18. Yüklenici konuşlandırma süresince 
yapılan işler hakkında 30 gün aralıklarla 
TEAŞ'a yazılı olarak bilgi verecektir. 

19.19. Yüklenici bu madde kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 
kaynaklanan teçhizat ve üretim zararlarını 
tazmin etmek zorundadır. 

MADDE 20 - TEAŞ'IN DENETİM 
YETKİSİ 

20.1. TEAŞ. tesisin konuşlandırılmasının ve 
tesiste verilen işletme, bakım, onarım 
hizmetlerinin Yüklenici tarafından bu sözleşme 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilip 
getirilmediği hususlarını yetkili birimleri 
kanalıyla denetlemeye ve talimat vermeye 
yetkilidir. 

19.17. in the name of the Contractor itself and 
provided ali kind of resulting expenses shall be 
borne thereby, the Contractor shall execute the 
necessary other operations including, but not 
limiting. to, the paid and free permanent 
import-export transactions as well as entrance-
exit operations, for: 

the povver plant to be provided through hiring, 

• ali kind of material and equipment to be 
needed for the deployment of the power plant 
and its connection to the system, 

. the fuel to be used at the povver plant, 

ali kind of material to be needed in the 
operation of the povver plant, and 

• the personnel to operate the povver plant and 
ali kind of material thereof. 

in conjunction with the performance of the 
aforementioned operations, TEAŞ shall be 
responsible for providing supporting letters 
which address only to Official Authorities. 

These expenses are included in the bidding 
price. 

19.18. During the deployment period the 
Contractor shall give information about the 
work in writing önce every 30 days 

19.19. The Contractor is obliged to indemnify 
the equipment and generation losses originating 
from the non-performance of its obligations 
within the scope this Article. 

ARTICLE 20- TEAŞ 'S AUTHORITY FOR 
INSPECTION 

20.1.TEAŞ is entitled. through its authorised 
units. to inspect whether or not the operation. 
maintenance and repair servi ces rendered at the 
facility. by the Contractor are performed in 
compliance with the provisions of this Contract 
and give instructions accordingly. 
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20.2. Yüklenici, denetimle görevlendirilmiş 
olan TEAŞ elemanlarına hizmet sırasında her 
türlü kolaylığı, her an ve işin her safhasında 
göstermekle yükümlüdür.. 

20.3. Yüklenici'nin bu sözleşme hükümlerini 
yerine getirmemesi, uygulamaması, aykırı 
davranması hallerinde TEAŞ sözleşmeyi 
feshetme ve/veya bu sözleşme kapsamındaki 
işleri Yüklenici nam ve hesabına yapmaya ve 
yaptırmaya yetkili olup oluşan tüm masraflar 
Yükleniciden tahsil edilecektir. TEAŞ 
alacağının tahsil edilemediği durumlarda 
sözleşme süresi sonunda TEAŞ alacağı kesin 
teminatıncfan karşılanacaktır. 

MADDE 21 - HİZMET BEDELİNE ESAS 
ELEKTRİK ENERJİSİNİN TANIMI 

21.1. Bu sözleşme kapsamında Yüklenici 
tarafından verilen hizmetlerin bedelinin 
hesaplanmasında, sadece üretilen net aktif 
enerji miktarı dikkate alınacaktır. 

21.2. Hizmet bedelini belirlemeye esas elektrik 
enerjisi, tesis çıkışındaki hat ya da hatlardan 
sisteme verilen net aktif enerjidir. 

21.3. Yüklenici, konuşlandırma süresince 
elektrik ihtiyacını kendisi teinin edecektir. 

Santralın herhangi bir nedenle üretim 
yapmadığı durumlarda Yüklenici iç tüketimini 
sistemden karşılamayacak şekilde tesisini 
dizayn edecektir. . 

MADDE 22 - HİZMET BEDELİNE 
İLİŞKİN ELEKTRİK ENERJİSİNİN 
TESLİMİ 

Yüklenici tarafından TEAŞ'a teslim edilecek 
elektrik enerjisinin ölçüleceği nokta, prensip 
olarak santral yükseltici (step-up) trafolarının 
YG çıkışında olacaktır. 

20.2. The Contractor is obliged to afford TEAŞ 
staff; in charge of inspection, ali şort of 
facilities in course of performing their task. at 
any moment and in any stage of the vvork. 

20.3. in case of the Contractor' s non-
compliance with, failure of implementation or 
violation of the provisions herein, TEAŞ is 
entitled to terminate the Contract and/or 
perform the works vvithin scope of this Contract 
or cause them to be performed on behalf of the 
Contractor. Ali expenses thus incurred shall be 
colleeted from the Contractor. 

ARTICLE 21- DEFINITION OF 
ELECTRICAL ENERGY TO BE BASED 
ON FOR DETERMINING SERVİCE 
CHARGE 
21.1. in calculating the price of the service 
provided by the Contractor within the scope 
hereof, only the amount of net aetive energy 
generated shall be taken into account. 

21.2. The electrical energy which forms the 
basis for the service charge is the net aetive 
energy delivered into the power system from 
the line or lines at the outgoing terminal of the 
Facility. 

21.3. The Contractor shall provide electrical 
energy requirement during the deployment 
process on its own. 

in cases when the plant cannot make generation 
for any reason. the facility shall be designed 
that the internal consumption shall not be 
drawn from the system. 

ARTICLE 22- ELECTRİCAL 
ENERGY DELIVERY CONCERNING 
POWER PLANT OPERATION AND 
MAINTENANCE SERVİCE CHARGE 

The measurement point of the electrical energy 
to be delivered by the Contractor to TEAŞ. 
shall be. in principle. at the 1TV outgoing side 
of the po\ver plant's step-up transformer. 
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Ölçü gruplarının yerleri, bağlantı şekilleri ve 
gerektiğinde yönleri Yüklenici ve TEAŞ 
yetkililerince birlikte tesbit edilecektir. 

22.1. ÖLÇÜM ESASLARI 

TEAŞ'a bağlı enerji üretim tesislerinde üretilen 
elektrik enerjisinin ölçüm esasları ve 
Yüklenicinin uyması gereken kurallar 
şunlardır: 
22.1.1. Tüm sayaçlar için uyulması gereken 
teknik kriterler ile diğer kurallar sözleşme 
ekinde verilmektedir (Ek 7). 
22.1.2. Ölçü gruplarında yer alan sayaçlar ana 
ve yedek sayaç grubu olmak üzere iki gruptan 
oluşacak ve aynı ölçü trafolarının farklı 
sekonderlerinden beslenecektir. Ölçü grupları 
Yüklenici tarafından masrafları kendisine ait 
olmak üzere santral kumanda odasına bir pano 
halinde tesis edilecektir. Ölçü gruplarında yer 
alan sayaçlar ve bağlantı düzeni TSE (Türk 
Standardlar Enstitüsü) ve IEC (International 
Electrotechnical Commission) standardlarına 
uygun olacaktır. Sayaçların Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca yapılması gereken tip tasdiki 
işlemleri Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

22.1.3. Aktif ve reaktif elektrik enerjisinin 
ölçümü için hizmete esas müstakil ölçü grupları 
teşkil edilecektir. 

22.2. SAYAÇLARIN OKUNMASI 

Locations, types of connections and, in case of 
necessity, directions of the measurement 
groups, shall be determined by the Contractor' s 
and TEAŞ' s authorised staff together. 

22.1. MEASUREMENT PRINCIPLES 

The measurement principles for the electrical 
energy generated at energy generation facilities 
of TEAŞ are as follovvs: 

22.1.1.Technical criteria and other rules to be 
complied with, for ali the meters, are given in 
the annex hereto (Aıınex 7). 

22.1.2. Measurement groups shall consist of 
two groups, namely main and backup group of 
metering devices and measuring transformer 
cores at the feeding circuits of these two groups 
shall be seperate. Measurement groups shall be 
installed by the Contractor, at its own cost, in 
the povver plant control room as a separate 
panel. Measurement group's connection 
arrangement shall comply vvith TSE (Turkish 
Standards Institute) and IEC (International 
Electrotechnical Commission) standards. The 
type certifıcation procedures for meters. which 
are required to be made at the Ministry of 
Industry and Commerce. shall be carried out by 
the Contractor. 

22.1.3.For the measurement of active and 
reactive energy, a separate, independent 
measurement groups shall be established. 
exclusively for service purpose. 

22.2. READİNG OF METERİNG DEVICES 

Sayaçlar, tarafların temsilcilerince her ayın son The meters shall be read by the representatives 
gününden bir sonraki gün saat 10 (on) da bir of the parties at 10 (ten) o'clock on the day after 
önceki ayın son gününün değeri okunacak ve the last day of each month (the reading data 
okuma yerinde, örneği bu sözleşme ekinde j belong to the last day of the month). and a 
verilen bir sayaç ölçüm protokolü j meter-reading protocol. a sample of \vhich is 
düzenlenecektir (seçilen sayaç tipine göre. bu i provided in the annex hereto. shall be dravvn up 
sayaç ölçüm protokolü tablosuna sözleşme j at the site of such reading. (The form of the 
görüşmeleri sırasında son şekli verilecektir). | meter-reading protocol table shall be finalised 

i during Contract negotiations according to the 
1 type of the meter selected. 

I 22.3. KONTROL ve TEST 22.3. İNSPECTION AND TESTİNG 
1 i 
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Yüklenicinin fiili işe başlama tarihinden (Kira 
Başlangıç Tarihi) 1 (bir) ay önce ve daha sonra 
bir yıllık aralarla peryodik olarak ve TEAŞ 
tarafından Yükleniciye en az iki hafta önceden 
haber vermek şartıyla, iki taraf temsilcilerince 
birlikte ölçüm sisteminin doğruluğu ve 
hassasiyeti TEAŞ'ın vereceği TSE 461 ve IEC 
standartlarının ilgili maddeleri ve Ölçü Aletleri 
Muayene Yönetmeliği'ne (Ek-8) uygun olarak 
kontrol ve test edilir. Kontrol ve test 
masrafları. 11 sayılı Hizmet Satış 
Yönetmeliğince Yüklenici tarafından karşılanır. 

1 (one) month prior to the Contractor' s actual 
commencement of work (commencement date 
of hire), and thereafter at one-year intervals 
periodiçally, provided that a notice is issued by 
TEAŞ to the Contractor at least two weeks in 
advance, accuracy and sensitivity of the 
measurement system shall be inspected and 
tested by the two parti es' representatives 
together in accordance with the relevant articles 
of TSE 461 and IEC Standards, to be provided 
by TEAŞ, and with the Measurement devices 
inspection Regulation (Annex 8). inspection 
and testing costs are paid by the Contractor 
according to the Service Selling Regulation 

22.3.1. Peryodik ölçümler dışındaki kontroller 
sonucunda taraflardan biri, sayaçların hatalı 
çalıştığını iddia ederse, iddia eden taraf, her iki 
taraf temsilcilerinin huzurunda ölçü sisteminin 
test edilmesini isteyebilir. Bu durumda, 
sayaçlar önceden bildirilen ve üzerinde mutabık 
kalınan bir tarihte yukarıda belirtilen 
prosedürlere uygun olarak test edilir. Kabul 
edilebilir toleranslar dışında hata varsa geçici 
bir süre için muadili bir sayaçla değiştirilir ve 
sökülen sayaç, sayaç ayar masalarında kalibre 
edildikten sonra yerine takılır. Hatalı ölçülen 
enerji miktarı. Madde 22.4. de belirtildiği 
şekilde hesaplanır ve durum bir protokolle 
tespit edilir 

22.3.1. If, at times, other than test dates, 
either party claims, upon inspection, that meters 
are funetioning incorrectly, the contesting party, 
may request that such meters be tested in the 
presence of the representatives of both parties. 
in such a case, the meters shall be tested on a 
pre-notifıed and mutually agreed date in 
compliance with the procedures specifıed 
above. If any fault is deteeted beyond the 
acceptable tolerances, it is temporarily replaced 
with an equivalent meter and the dismantled 
meter is installed in its place only after its 
calibration on the meter calibration desks. The 
amount of energy thus incorrectly measured. is 
calculated as specifıed in Article 22.4 and this 
situation is established with a protocol. 

22.3.2. Taraflardan biri. Madde 22.3.1. de 
belirtildiği gibi ölçü sisteminin hatalı çalıştığını 
iddia eder ve test sonucunda söz konusu ölçü 
sisteminin normal çalıştığı anlaşılırsa bu test 
masrafları, iddia eden tarafça karşılanır. 

22.3.2. If either party claims that the said 
metering system funetions incorrectly. as set 
forth in Article 22.3.1.. but upon testing. it 
proves accurate. then the testing expenses are 
borne by the contesting party. 

22.3.3. Gerek test ve gerekse kontrol sonucunda 
ölçü sisteminin hatalı çalışıp çalışmadığı 
hususunda bir anlaşmaya varılmadığı taktirde. 
konu karara bağlanmak üzere bu kontrolü 

• yapabilecek en yakın teknik üniversiteye 
incelettirilir. İnceleme masrafları 22,3.2 de 
belirtildiği şekilde karşılanır. Bu inceleme 

| sonuçlarına taraflardan birinin itirazı halinde 
anlaşmazlık. Madde 28'e göre çözümlenir. 

22.3.3. in the event that an agreement as to 
\vhether or not the metering system funetions 
correctly. can not be reached as a result of 
either inspection or testing. the case is caused 
to be. e\amined by the nearest teehnicai 
university. competent therefor. The expenses 
are borne as specifıed in Article 22.3.2. İn the 
event that one of the partics objects lo the 
results of such an examination. disagreement is 
resolved accordinc to Article 28. 
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22.4. GERİYE DOĞRU AYARLAMA 

Ana sayacın mühürünün koparıldığı tespit 
edilirse veya bir sayaç cihazı kayıt yapmıyorsa 
veya kontrol ve test sonucu, sayacın yaptığı 
ölçümün hatalı olduğu belirlenirse; bu hatalı 
ölçmelerin yapıldığı süre içerisinde ölçümler 
yedek sayaç grubu üzerinden yapılır. Yedek 
sayaç grubunun mühürünün koparıldığı veya 
kayıt yapmadığı veya kontrol ve test sonucu 
yaptığı ölçümün yanlış olduğu tespit edilirse 
elektrik enerjisinin doğru miktarı çalışma saati, 
yükler ve geçmiş değerler dikkate alınarak 
hesaplama yolu ile karşılıklı olarak tespit 
edilir. 

22.5. ÖLÇÜM SİSTEMİNİN 
MÜHÜRLENMESİ 

Ölçü grupları dışarıdan müdahaleyi 
engelleyecek şekilde muhafazaya alınacak ve 
taraflarca bu muhafazanın ve devrelerin uygun 
görülmesini müteakip gerekli yerler protokol 
tutulup mühürlenecektir. Bu mühürler, sadece 
sayaçların kontrol, test ve ayar zamanlarında 
Yüklenici temsilcisi huzurunda TEAŞ personeli 
tarafından sökülebilecektir. 

MADDE 23 - KİRALANAN TESİSİN 
İŞLETMEYE HAZIR OLDUĞUNUN 
BELİRLENMESİ İÇİN TESTLER 

Tesis konuşlandırıldıktan sonra İş programında 
belirtilen ve üzerinde mutabık kalınan tarihte 
tesisin hizmete girmesi için Yüklenici ve TEAŞ 
elemanlarınca oluşturulan bir test heyeti 
tarafından testler yapılacaktır. Bu testler. Tam 
Yük Kapasite Testi ve Güvenilirlik Test'leridir. 
Teastler Kabul Mevzuatına uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. Bu madde çerçevesinde 
yapılan test masrafları Yükleniciye ait olup bu 

' süre zarfında TEAŞ tarafından tesisin 
çalışmasıyla ilgili hiç bir bedel ödenmeyecektir. 

i 

i 23.1. TAM YÜK KAPASİTE TESTİ 
1 

22.4. RETROACTIVE ADJUSTMENT 

If main meter is found with a broken seal, or if 
it fails to register, or the measurement made by 
the meter is found to be inaccurate, the 
measurement shall be calculated by utilizing 
the backup metering devices. If the backup 
metering devices are found with a broken seal, 
or if it fails to register, or the measurement 
made by the meter is found to be inaccurate the 
correct amount of the energy vvithin the period 
of such incorrect measurements, is determined 
jointly by calculation, taking into account 
operating hours, loads and relevant historical 
data. 

22.5. SEALING OF METERİNG SYSTEM 

The measurement groups shall be encased and 
proteeted against external interference and the 
proper places thereof shall be sealed, upon the 
approval by the parties of this proteetion and 
the associated circuits. These seals shall only be 
broken by the authorised personnel of TEAŞ, in 
the presence of the representative of the 
Contractor during inspeetion. testing and 
setting of the meters. 

ARTICLE 23- TESTS FOR THE HIRED 
FACİLITY TO DETERMINE ITS 
READINESS FOR OPERATION 

After the deployment of the facility. tests shall 
be performed by a test committee consisting of 
TEAŞ' s and Contractor' s staff in order to 
ensure its commissioning on the date set forth 
in the Work Schedule and mutually agıeed 
upon. These tests are Full Load Capacity Test 
and 
Reliability Test. Tests shall be done according 
to the Acceptance Regulation. The testing 
expenses made within the framevvork of ihis 
Article shall be under the Contraclor's liability 
and vvithin such a period. no payment at ali 
shall be made by TEAŞ in conneetion \vith the 
power plant's operation. 

23.1. FULL LOAD CAPACİTY TEST 
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Santralın bu sözleşme şartlarına uygun olarak 
çalışıp çalışmadığını göstermek amacıyla 
santral en az 24 (yirmi dört) saatlik bir süreyle 
kesintisiz tam yükte çalışacaktır. 

23.2. GÜVENİLİRLİK TESTİ 

Kapasite testinin başarıyla tamamlanmasından 
sonra bu testler gerçekleştirilecektir. Tesis, 
güvenilirliğini tesbit amacıyla 60 (atmış) saat 
süreyle kesintisiz çalıştırılacaktır. Bu test 
süresince Yükleniciye atfedilebilen nedenlerle 
tesis toplam olarak 2 (iki) kez devre dışı kaldığı 
veya devre dışı kalma süresi 24 (yirmi dört) 
saati geçtiği takdirde güvenilirlik testi başından 
tekrarlanacaktır. 

Tesis çıkışının, Yükleniciye atfedilebilecek 
nedenlerden o tarihte mevcut çevre koşullarına 
göre Tesis kapasitesinin %70 inin altına 
düşmesi Tesisin devre dışı kalması olarak 
anılacaktır. 

Güvenilirlik testleri süresi içinde santralın 
çevre ile ilgili yönetmeliklere uygunluğunun 
belirlenmesi amacıyla gerekli testler de 
yapılacaktır. 

I Güvenilirlik testi sırasında yapılan ufak 
ayarlama ve düzeltmeler, yukarıdaki şartların 
yerine getirilmiş olması ve bu ayarlama ve 
düzeltmelerin sözleşmede yer alan 

i Yüklenicinin yükümlülüklerini ihlal etmemesi 
kaydıyla hizmetin kesilmesi olarak kabul 
edilmeyecektir. 

: Bu testler sırasında yapılacak tespitler ile fiilen 
I gerçekleşen durum dikkate alınarak. 
1 Yüklenicinin Hizmet Güvence Formunda 
i belirttiği değerlere ulaşıp ulaşmadığı ve 
• emisyon değerleri izlenecektir. Teklifte 
belirtilen değerlere ulaşılamaması durumunda 
Yükleniciye Madde-10'da belirtilen şartlarda 
süre uzatımı verilecektir. Bu süre sonunda yine 
taahhüt edilen değerlere ulaşılamazsa sözleşme 
feshedilecek ve kesin teminat irat 
kaydedilecektir. 

The povver plant shall be operated at least for a 
period of 24 (tvventy-four) hours 
uninterruptedly at full load in order to 
demonstrate vvhether or not it runs in 
compliance with the conditions hereof. 

23.2. RELIABILITY TEST 

These tests shall be performed after the 
successful completion of the capacity test. To 
determine its reliability, the facility shall be 
operated 60 (sixty) hours vvithout interruption. 
During these tests, in the event that the Facility 
runs out of service 2 (two) times due to causes 
attributable to the Contractor, or duration of 
such outage exceeds 24 (tvventy-four) hours, the 
reliability test shall be repeated from the 
beginning. 

Decrease of the facility's capacity, due to causes 
attributable to the Contractor, below 70% of its 
normal level in the ambient conditions 
prevailing at the moment, shall be deemed as 
the Facility's outage. 

* 
Necessary tests to determine suitability of 
plant environmental regulations shall be 
applied in the reliability tests' period too. 

j Minör adjustments and corrections made during 
the Reliability test. provided that j 
aforementioned conditions are fulfilled and | 
these adjustments and corrections do not 
remove the contractual obligations of the 
Contractor, shall not be deemed as service i 
interruptions. '• 

On the hasis of the observations to be made 
during these tests and the actual situation 

i realised. it \vill be monitored vvhether the 
J Contractor could reach or not the values it has 
! submitted in the Service Warranty Form. and 
emission values. İn case of its failure in 
reaching the specified values extension of time. 
as stated in Article 1 0. shall be granted to the 

Contractor. Houever. if it fail s again to reach 
the guaranteed values at the end of such period. 
the Contract shall be terminated and its 

! performance security shall be forfeited. 
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23.3. KABUL PROTOKOLÜ VE TESİSİN 
HİZMETE GEÇMESİ 

Testlerin başarıyla tamamlanmasından sonra 
Test Heyetince bir rapor düzenlenecek ve 
bunun akabinde Kabul Komisyonu tarafından 
Kabul Mevzuatı uyarınca kabul işlemleri 
yapılacaktır. Kabul Komisyonu tarafından bir 
protokol hazırlanacak ve Kabul Protokolünün 
imzalandığı tarihte Tesis hizmete girecek ve 
böylece Kira Başlangıç Tarihi başlamış 
olacaktır. 

MADDE 24 - ÖDEMEYE ESAS FATURA 
TUTARINI HESAPLAMA PRENSİPLERİ 

Yükleniciye bu sözleşme kapsamında verdiği 
hizmetlerin bedeli olarak; Tesisin 
konuşlandırılması, sisteme bağlanması ve 
çalışır durumda tutulması karşılığı Kira Bedeli 
ve Tesisin üretimi sırasında harcadığı yakıtın 
karşılığı Yakıt Bedeli olmak üzere iki 
kısımdan oluşan bedel Tesis hizmete geçtikten 
sonra ödenecektir (bu meblağlar içine KDV 
dahil değildir). İki kalemin toplamı Hizmet 
Bedeli olacaktır. 

a) Kira Bedeli 
Kira bedeli MW gücünde ve aylık olarak 
dağılımı verilen yılda kWh net aktif 
enerji üretebilecek şekildeki bir mobil santralın 
konuşlandırılması, en yakın iletim hattına 
irtibatlandınlması ve çalışır durumda tutulması 
için gereken tüm masrafları (yakıt hariç diğer 
tüm giderler) içerecek şekilde olacak ve 
cent/kWh olarak belirtilecektir. Bu fiyat 
sözleşme süresi boyunca sabit kalacaktır. 

Yüklenici kira bedeli içinde yer alacak olan 
arıtma tesisi işletme maliyetini cent/k\vh olarak 
ayrıca belirtecektir. 

b) Yakıt bedeli 

23.3. ACCEPTANCE PROTOCOL AND 
PUTTING THE FACILITY INTO 
SERVİCE 

Upon the successful completion of the tests, a 
test report shall be dravvn up by the test 
committee , thereby the the aacceptance shall 
be done by the Acceptance Committee in 
compliance with the Acceptance Regulation. 
An Acceptance protoeol shall be drawn up by 
the Acceptance Committee and the facility shall 
enter into service on the date of signing of the 
acceptance protoeol and the Commencement 
Date of Hire shall have started. 

ARTICLE 24- SERVİCE CHARGE 

As the price of the services it provides within 
the scope of this contract, a remuneration 
consisting of two parts shall be made to the 
Contractor after commissioning of the Facility, 
the fırst part of which being as the Hire Charge, 
in return for the deployment of the Facility, 
conneeting thereof to the povver system and 
keeping it in good operating condition and the 
second part as the Fuel Charge, in return for the 
fuel consumed by the Facility during its 
generation (VAT is not ineluded in these 
amounts). The sum of the two items shall make 
up the Service Charge. 

a) Hire Charge 
Hire charge shall be of such amount that it shall 
inelude ali costs for the deployment. 
conneetion to the nearest transmission üne and 
keeping in operation of a mobile power plant 
with a capacity of. M W and annual net 
aetive energy generation capability. in the year I 
for which the monthly break-down is given. ol'j 

kWh. and shall be expressed in term of 
USA Cent/kWh. This charge shall be fixed ' 
during the contract period. 
The Contractor shall state the operation cosl ol 
the treatmenl plant. ineluding hire charge. il 
shall be specilied in lİSA cent/kuh. 

i 
b) Fuel Charge 
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Santralın üretimi sırasında harcanan, çalışma 
süresi ile ürün miktarına bağlı olarak değişen 
yakıt gideridir. ABD cent/ kWh olarak 
belirtilecek ve verilen hizmet üzerinden ödeme 
yapılacaktır. Yakıt bedeline aşağıda verilen 
eskalasyon formülü uygulanacaktır. 

Santralda kullanılacak yakıt tipi fuel oil 
(motorin hariç) olup yakıt temini Yüklenicinin 
sorumluluğunda olacaktır. 

Yüklenici'ye TEAŞ tarafından, bu sözleşme 
kapsamında verdiği hizmetlerin bedeli olarak, o 
santralda üretilen ve miktarı Madde 21 ve 
Madde 22'ye göre belirlenen net aktif enerjinin 
beher kWh'ine karşılık, Hizmet Güvence 
Formunda (ve aylık olarak Fiyat Dağılım 
Tablosunda) verdiği değerler de dikkate 
alınarak, Hizmet Bedeli üzerinden aylık ödeme 
yapılacaktır. 

EKSİK ÜRETİM 

Mücbir Sebepler veya TEAŞ'dan 
kaynaklanmayan nedenlerle bir aylık işletme 
döneminde üretilen net aktif enerji miktarı, 
Hizmet Güvence Formunda (ve aylık olarak 
Fiyat Dağılım Tablosunda) belirtilenden daha 
az olması durumunda, üretilen miktar için 

| hizmet bedeli ödenecek ve Yüklenicinin 
j taahhüt ettiği miktar ile ürettiği net aktif enerji 
; farkı Kira Bedeli ile çarpılarak Yükleniciye 
! ceza uymılanacaktır. 

Mücbir nedenler dışında TEAŞ tarafından 
Yükleniciye eksik üretim yaptırılması 
durumunda, üretilen miktar için Hizmet Bedeli. 
Hizmet Güvence Formunda (ve aylık olarak 
Fiyat Dağılım Tablosunda) taahhüt edilen 
miktar ile üretilen miktar arasındaki fark için 
ise Kira Bedeli ödenecektir. 

These are the fuel expenses incurred during the 
operation of the power plant, varying with the 
operating hours and generation amount thereof. 
it shall expressed in terms of USA Cent/kWh 
and the payment therefor shall be made on the 
basis of the services provided. The escalation 
formula to be applied to the fuel cost is given 
below. 

Type of fuel to be utilised at the power plant 
shall be fuel oil except diesel oil (light fuel oil) 
and the provision thereof shall be under the 
Contractor's responsibility. 

As the price of services provided by the 
Contractor within the scope of this Contract, a 
monthly payment shall be effected by TEAŞ to 
the Contractor based on the Service Charge, in 
return for per kWh of the net aetive energy 
which is generated at the power plant and of 
which amount is determined according to 
Article 21 and Article 22, taking into account 
also the values given in the Service Warranty 
Form (and on monthly basis in the Price Break-
Down Table). 

DEFICIENT GENERATİON 

Due to causes originating from sources other 
than Force Majeure circumstances or TEAŞ, if 
the net aetive energy amount generated within 
one-month operating period proves to be less 
than that specifıed in the Service Warranty 
Form (and on monthly basis. in Price Break-
Down Table) the service charge shall be paid 
for the amount generated and a penalty shall be 
applied to the Contractor. multiplying the 
difference between the amount guaranteed and 
net aetive energy generated thereby by the Hire 
Charge. j 

S 
I 

in case the Contractor is caused by TEAŞ to I 
make defıcient generation in circumstances 
other than Force Majeure. following charges 
shall be effected: for the aetual amount 
generated. the Hire Charge. and lor the 
difference between the guaranteed amount in 
the Service Warranty Form (and on the monthly 
basis in the Price Break-Down Table) and 
aetual amount generated, the Hire Charge. 
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FAZLA ÜRETİM 

Herhangi bir ayda, TEAŞ'ın talebi ile 
Yüklenici. Hizmet Güvence Formunda (ve 
aylık olarak Fiyat Dağılım Tablosunda) 
belirtilen net aktif enerji miktarından daha 
fazla üretim yaparsa, bu fazla üretim için 
Hizmet Bedeli kalemlerinden sadece Yakıt 
Bedeli kalemi uygulanarak ödeme yapılacaktır. 

ESKALASYON FORMÜLÜ 

Hizmet fiyatını oluşturan kalemlerden sadece 
yakıt kalemi için uygulanacak eskalasyon 
fomülü aşağıda verilmektedir. Eskalasyon 
uygulamasında teklif verme tarihindeki endeks 
değerleri başlangıç değerleri olarak dikkate 
alınacaktır. Her ayın başında Yüklenici 
tarafından bu değerler aşağıda belirtildiği 
şekilde belgelenecektir. Yüklenicinin teklifi ile 
birlikte vermiş olduğu endeks değerlerinin 
kaynağı uygulamada esas alınacaktır. 

P=P0xYl/Y0 

P= Hizmet Bedelinin yakıt kısmına 
uygulamanın yapıldığı bir aylık dönem için 
ayarlanmış fiyatı (ABD cent/kWh olarak) 

P0= Uygulanacak bir aylık dönem için Hizmet 
Bedelinin yakıt kaleminin Fiyat Dağılım 
Tablosundaki değeri (ABD cent/kWh olarak) 

Yl= Tesiste yakılmak üzere belirlenen yakıtın 
uygulamanın yapılacağı bir aylık dönemin 
başında belirlenen birim fiyatı (ABD $ eşdeğeri 
olarak) 

Y0= Tesiste yakılmak üzere belirlenen yakıtın 
teklif verme tarihindeki birim fiyatı (ABD $ 
eşdeğeri olarak) 

EXCESS GENERATION 

If, in any month, the Contractor, upon the 
request of TEAŞ, generates in excess of the 
amount of net active energy specifıed in the 
Service Warranty Form (and on the monthly 
basis in the Price Break-Down Table), the 
payment for such excessive generation shall be 
made by applying, out of the components of the 
Service Charge, the Fuel Charge component 
only. 

EXCALATION FORMULA 

The excalation formula which shall, of the 
components comprising the Service Charge, be 
applied to the fuel component only, is given 
below. in applying indexes, the index value on 
the bid submission date, shall be taken into 
account as the initial value. in the beginning of 
each month, these values shall be documented 
by the Contractor as described below. The 
source of the index values given by the 
Contractor along with its bid, shall be taken as 
the basis of the application. 

P = POxYl/YO 

P =The fuel component's charge of the Service 
Charge. adjusted for the one-month period for 
which the calculation is made (USA cent/kWh) 

P0=The value of the fuel component's charge of 
the Service Charge in the Price BreakDovvn 
Table for the pne-month period in which it 
shall be applied (USA cent/kWh) 

Yİ =The unit price of the fuel determined to be 
burned at the Facility. taken at the beginning of 
one-month period for \vhich the calculation is 
made (in USA $ equivalent) 

Y0= The unit price of the fuel determined to be 
burned at the Facility. on the bid submission 
date (in USA$ equivalent) 
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Eskalasyon formülü aylık olarak uygulanacak 
ve teklif verme tarihi ilk endeksin belirlendiği 
tarih olacaktır. Yukarıda verilen endeks değeri 
için her ay başında Yüklenici TEAŞ'a teklifine 
esas aldığı yakıtın sağlayıcısı olan Kamu 
Kuruluşunun, tesisin bulunduğu ile en yakın 
depo çıkış fiyatını gösteren onaylı belgeyi 
verecektir. Bu uygulama için fiyatların 
alınacağı kaynak Yüklenicinin teklifine esas 
aldığı ana yakıt cinsi için faaliyet gösteren 
Kamu Kuruluşu olup, sözleşme süresince öyle 
kalacaktır. 

Yasa gereği elektrik üretimi yapan kuruluşların 
yakıt fiyatlarına ilişkin bir fiyat indirimi söz 
konusu olursa ve Yüklenicinin de bu 
indirimden istifade etmesi halinde bu tutar 
Firmanın tarifesinde belirtilecek ve 
faturalandırma yeni tarife üzerinden 
yapılacaktır. 
Sözleşme süresi içinde Yüklenici, bu madde 
hükmü haricinde hiç bir nedenle Hizmet Bedeli 
birim fıatının arttırılmasını isteyemez. 

MADDE 25 - FATURALAMA 
25.1. Faturalar aylık olarak düzenlenecektir. 
Tesiste üretilen ve Madde 21 ile Madde 22'ye 
göre belirlenecek aktif enerji miktarını tesbit 
eden sayaçlar ile reaktif sayaç değerleri. 
tarafların temsilcilerince her ayın son gününden 
bir sonraki gün bir önceki ayın son gününün 
değeri okunacak ve okuma yerinde, örneği bu 
sözleşme ekinde verilen bir sayaç ölçüm 
protokolü düzenlenecektir.Yüklenici, her ayın 
ilk günü bir önceki aya ait aylık faturayı 
hazırlayacak ve TEAŞ'a teslim edecektir. 

Escalation formula shall be applied on monthly 
basis and the bid submission date shall be the 
date on which the initial index is fixed. For the 
index values given above, the Contractor 
submit TEAŞ, at the beginning of each month. 
the document which shovvs the output index 
value of the storage nearest to the province 
vvhere the facility is located certifıed by the 
Public Organisation, which is the supplier of 
the fuel in question. The source from vvhich the 
prices shall be obtained, is the Public 
Organisation, vvhich deals vvith the main fuel 
type the Contractor' s bid is based on, and shall 
remain so for ali through the term of the 
Contract. 

If any price discount occurs about the fuel 
purchasing price of the entities vvhich produce 
the electrical energy due to the changes in lavv 
or legal actions, and if the Contractor also 
makes use of this discount, this amount is 
specified in the tariff and invoicing shall be 
made on this ne w tariff. 

The Contractor may vvithin the Contract term. 
ask for no increase in the unit price of the 
Service Charge. for an}' reason vvhatsoever. 
except as provided by the article hereof. 

ARTICLE 25. INVOICING 
25.1. Invoices shall be issued on monthly j 
basis. The meters vvhich \vill measure the 
amount of active energy. generated at the ! 

Facility and determined pursuant to Article 21 
and Article 22. as vvell as reactive meler ; 

values. shall be read by the representatives of i 
the parties on the dav after the last dav of each 
month (the reading data belong to the last dav 

i of the month) and a meter reading protocol. a 
j sample of vvhich is provided herevvith.; 
j shall be dravvn up at the site of such a 
I reading.on the first dav of each month. the 
Contractor shall issue the monthly invoice of 
the previous month and 
deliver it to İTAN. 
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25.2. Yüklenici Madde 25.1. e göre tesbit 
edilen endeks ve Madde 24'de belirtilenler 
üzerinden " Santralı Kira ve 
Hizmet Bedeli" adı altında bir fatura kesecek ve 
bu faturayı TEAŞ'a gönderecektir (KDV fatura 
üzerinde ayrıca gösterilecektir). Yüklenici yakıt 
sağlayıcısı Kamu Kuruluşundan aldığı faturaları 
da fatura ekinde verecektir. 

25.3. Faturaların düzenleme şekil ve esasları 
ile faturalara eklenecek belgeler, hizmetin 
Yüklenici'ye verilmesi aşamasında taraflar 
arasında yapılan bir protokol ile tespit 
edilecektir. 

MADDE 26 - ÖDEMELER 

26.1. Yüklenici, fatura düzenleme tarihindeki 
Merkez Bankası ABD Doları döviz satış kuru 
üzerinden ABD doları karşılığı TL olarak 
hazırladığı faturayı (24 ve 25'inci maddelere 
göre) fatura kesim tarihindeki Döviz Satış 
Kurunu ihtiva eden Resmi Gazete fotokopisi ile 
birlikte TEAŞ'a verecektir. TEAŞ faturayı TL 
olarak ödeyecektir. Yüklenici yakıtın 
sağlayıcısı olan Kamu Kuruluşu tarafından 
onaylanmış yakıt değerini gösteren belgeyi de 
ekleyecektir. 

26.2. Faturanın TEAŞ'a tesliminden itibaren 
kiraya ilişkin ödemeler 30 (otuz) gün içinde. 
yakıta ilişkin ödemeler TEAŞ ödeme planına 
göre yapılacaktır. Son ödeme tarihi iş gününe 
rastlamıyorsa, ödeme takibeden ilk iş günü 
Yapılacaktır. 

25.2. The Contractor shall,0n the basis of 
the index fixed according to Article 25.1. and 
to the tariff in Article 24, issue an invoice under 
the title of "Hire and Service Charge of 
... Power Plant" and send tlıis invoice to TEAŞ 
(VAT shall also be shovvn'in the invoice as a 
separate item). The Contractor shall submit the 
fuel invoices received from the State 
Organization which provide the fuel together 
with the invoice. 

25.3. The procedures and principles for 
invoice preparation process as well as the 
documents to be attached to invoices, shall be 
determined through a protocol at the stage 
ofentrusting the service to the Contractor. 

ARTİCLE 26- PAYMENTS 

26.1. The Contractor shall submit TEAŞ 
the invoice, based on USA Dollar, but issued in 
terms of TL equivalent of USA Dollar 
selling rate of Central Bank of Turkish 
Republic on the date of invoice issuance, 
together with a photocopy of the Official 
Gazette vvhich 
contains the Foreign Currency Exchange Rates 
on the same date. TEAŞ shall pay the invoice 
as TL. The Contractor submit TEAŞ the 
document vvhich shovvs the fuel value certifıed 
by the Public Organisation vvhich is the 
supplier of the fuel. 
26.2. The invoice payments related to 
hiring charge shall be made vvithin 30 (thirty) 
days from the invoice delivery date to 
TEAŞ and invoice payment related to fuel 
charge shall be made according to the payment 
plan of TEAŞ. If the payment date does not 
coincide vvith a vvorking dav. the payment 

shall be made on the first vvorking 

j 26.3. Faturanın teslim alındığı tarihten itibaren \ 26.3. İn the event that the payment is not i 
j 30 (otuz) gün içerisinde ödemenin tamamen | made in ful! \vithin 30 (thirty) days from the j 
! yapılamaması halinde, söz konusu bedellerin : dateof receipt of the invoice. TEAŞ' s deiault! 
j ödenmemiş kısmı için TEAŞ'ın satışına | payment penalt\ rate in effect shall be applied j 
! uyguladığı yürürlükteki gecikme zammı i to the unpaid parts of such payments. ; 
i uvmılanacaktır. I i 
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26.4. Gecikme nedeniyle ödenecek gecikme 
zammı hesabında, ödeme tarihi esas alınacaktır. 

26.5. TEAŞ'm, Yüklenici tarafından 
düzenlenen Kira ve Hizmet Bedeli faturasının 
herhangi bir bölümüne itiraz etmesi halinde, 
maddi hata olmadığı takdirde ihtilaf 
halledilinceye kadar TEAŞ, faturanın ihtilaf 
konusu kısmına tekabül eden bedeli düşürerek 
Yüklenici'ye ihtilafsız kısım için ödeme 
yapmaya devam edecektir. 

TEAŞ'ın haksız olduğu anlaşılırsa faturanın 
ödenmemiş kısmına Madde 26.2 de belirtilen 
süreden sonrası için Madde 26.3 hükmüne göre 
faiz uygulanacaktır. Yüklenicinin yapacağı 
ödemeler için de aynı şartlar geçerlidir. 

Faturada açıkça belli olan maddi hata 
bulunması halinde, TEAŞ faturayı teslim aldığı 
tarihten sonraki 8 (sekiz) iş günü içinde 
hatanın düzeltilmesi için durumu en seri şekilde 
Yüklenici'ye bildirecektir. Yüklenici faturanın 
kendisine tevdi edildiği tarihi izleyen 3 (üç) iş 
günü içinde maddi hatayı düzelterek. 
düzeltilmiş faturayı TEAŞ'a teslim ettiği 
takdirde, faturanın ilk teslim alındığı tarih esas 
alınarak ödeme yapılacaktır. 

i 26.6. Kira ve Hizmet alımı sözleşmesi 
I nedeniyle TEAŞ Yüklenici'ye herhangi bir 
avans ödemesi yapmayacaktır. 

26.4. in calculating the penalty rate 
amount to be paid due to delay, the payment 
date shall be taken as the basis. 

26.5. If TEAŞ objects to any part of the Hire 
and Service Charge Invoice issued by the 
Contractor, in case any manifest error does not 
exist, TEAŞ shall continue to pay to the 
Contractor for the undisputed part until the 
settlement thereof, deducting the amount 
corresponding to the disputed part from the 
invoice's total sum. 

in case eventually it is realised that TEAŞ is not 
right in its objection, an interest shall be 
applied, according to the provision of Article 
26.3. to the unpaid part of the invoice, for the 
period that remains beyond the period indicated 
in Article 26.2. Same conditions shall also 
apply to the payments to be made by the 
Contractor. 

in the event of an indisputably evident manifest 
error exists in the invoice, TEAŞ shall notify 
the Contractor of the situation through the 
fastest means possible, vvithin 8 (eiglıt) working 
days from the date of its receipt. in order for the 
correction of the error. If the Contractor j 
delivers to TEAŞ, . upon having the manifest | 
error corrected. the corrected invoice \vithin 3 i 
(three) vvorking days from the date of delivery I 
thereto. the payment to the Contractor shall be ! 
made on the basis of the initial date of receipt. ; 

26.6. TEAŞ shall not make any advance | 
payment to the Contractor due to the Hire or; 
Service purchase Contract. 

26.7. Yükleniciye, bu sözleşme hükümleri 
kapsamında yaptığı işler için TEAŞ tarafından 
Madde 26 hükümleri dışında hiçbir şekilde 
ödeme yapılamaz. Yüklenici de. bu sözleşme 
konusu işlerin yapılması karşılığında TEAŞ'dan 
Madde 24 hükümleri dışında hiçbir talepte 
bulunamaz. 

26.7. No payment vvhatsoever may be made 
to the Contractor for the \vorks performed 
thereby within the scope of this Contract. 
except for the remuneration made by TEAŞ 
pursuant to the provisions of Article 26 hereof. 
Also. the Contractor may not make any such 
claim from TEAŞ in return lor the execution of 
the subject \vorks of this Contract. except as 
provided in Article 24. 
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26.8. Bu sözleşme kapsamında (her ne ad 
altında olursa olsun) Yüklenicinin yapması 
gereken ödemeler ilgili aya ait faturadan, 
yetmemesi durumunda takip eden aylara ait 
faturalardan düşürülmek suretiyle yapılacaktır. 
Bakiye kalan kısımlar için TEAŞ'ın 
yürürlükteki gecikme zammı uygulanacaktır. 

MADDE 27 - MÜCBİR SEBEP OLAYLARI 
VE NETİCELERİ 

27.1. Mücbir Sebep Oluşma Şartları 

Herhangi bir olay bu madde hükümlerine tabi 
olmak ve aşağıdaki şartların sağlanması 
kaydıyla mücbir sebep olayı olacaktır: 

i) Olayın, olaydan etkilenen tarafın kontrolü 
dışında olması, 

ii) Olaydan etkilenen tarafın, olayın önlenmesi, 
olaydan kaçınılması veya olayın giderilmesi 
maksadıyla bütün tedbirleri almış olmasına ve 
alternatif çözümler getirmiş olmasına rağmen, 
olayın olaydan etkilenen tarafça 
önlenemeyecek, kaçınılamayacak ya da 
giderilemeyecek olması, 
iii) Olayın maliyet ve/veya zaman açısından 
etkilenen tarafın sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz 
yönde etkilemesi, 

iv) Olaydan etkilenen tarafın, olayın 
etkilerinden sakınmak ve sonuçlarını azaltmak 
maksadıyla bütün tedbirleri almış olması ve 
alternatif çözümleri getirmiş olması. 

v) Olayın, olaydan etkilenen tarafın bir 
kusurundan kaynaklanmaması. 

26.8. The payments which is required to 
be made vvithin scope hereof (under whatever 
title they might be) by the Contractor, shall be 
made by deduction from the relevant month's 
invoice and in case it falls short. from the 
invoices of the following months in turn. For 
the sums vvhich remains outstanding, TEAŞ' s 
penalty rate in effect for default payments. shall 
be applied. 

ARTICLE 27. FORCE MAJEURE 
EVENTS AND THEIR CONSEQUENCES 

27.1. Conditions Of Force Majeure 

Any incidence shall be force majeure event 
provided that it shall be subject to the 
provisions of this Article and shall ensure the 
existence of the following conditions: 

i) The incidence is out of the control of the 
party affected therefrom; 

ii) Despite the party affected from the incidence 
has taken ali precautions to remedy it and 
provide alternative solutions in order to 
prevent, avoid and remove it. the incidence 
persists to be unpreventable. unavoidable and 
unremovable for the party affected: 

iii) The incidence has produced an adverse 
impact on the party affected to perform its 
contractual obligations in respect of cost and/or 
time. 

iv) The party effected from the incidence has 
taken ali possible measures to avoid the effects 
and to mitigate the consequences thereof. and 
has provided alternative solutions: 

v) The incidence has originated from a fault of 
the party affected therefrom. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde Mücbir 
Sebep sayılacak olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı 
olmak ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarca 
belgelendirilmek koşuluyla şunlardır; 

- doğal afetler (yangın, su taşkını, deprem, sel, 
kasırga). 
- harp. ambargo, kısmi veya genel seferberlik, 

- salgın hastalıklar 

- sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer 
haller. 
- malın yüklü bulunduğu nakil aracının 
yanması, batması , kazaya uğraması veya 
avarya hali, 

- yasal grevler ve Yüklenici işyerleri dışındaki 
lokavtlar. 

- sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan 
kanun ve nizamlardaki değişikliklerden doğan 
imkansızlıklar, 

- hükümet tasarrufları, 
- iletim hattındaki sınırlamalar. 

Bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi sırasında yukarıda belirtilen 
sebeplerden birisinin veya birkaçının vukuu 
halinde, bundan etkilenen taraf, mücbir sebebin 
başlama tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde 
mücbir sebebin başlama tarihi ile. mahiyetini. 
süresini veya tahminen ne kadar süreceğini. 
alman önlemleri, olayı belgeleyen ulusal veya 
uluslararası kuruluş yazısını yazılı olarak diğer 
tarafa bildirecektir. Mücbir sebebin sona 

! ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı 
! olarak mücbir sebebin başlama ve bitiş 
| tarihlerini, mahiyetini, sebep olduğu zararı. 
; gecikmeleri karşı taraf sunacaktır. 

Within the general principles set forth above. 
provided they shall be limited to the follovving 
provisions, and shall be documented by the 
national or international organisations. the 
events 
that will be deemed Force Majeure are as | 
follows: 

- Natural disasters (such as fires, inundations. 
floods, hurricanes, earthquakes e te) , 
- Act of war, embargo. general or partial 
military mobilisation, 
- Epidemics, 

- Sabotages or other aetions preventing the 
performance of work, 
-Burning, sinking or being involved in 
accidents of means of transport which are 
loaded with the project material and equipment. 
or damage of goods during shipping, 

Legal strikes and lock-outs outside 
Contractor's work place 

-Impossibilities arising from Ilater changes in 
legislation which was in force prior to the 
Contract signing. 

- Aetions at the disposal of the Government. [ 

- Limitations in the tranmission line. 

During the performance of the obligations 
under this Agreement. in the event of i 
oecurrence of one or several of the above t 
mentioned incidences. the affected Party shall 
advice the other Party in \vriting. \vithin the 7 
(seven) days from the commencement of the J 
force majeure event. of such commencement t 
date and the nature. duration or expected 
duration of such Event of Force Majeure as 
well as applied measures and the supporting 
documents of the authorised national or ' 
international organisations related there\vith. in 
addition. \vithin 30 (thirty) days from the date , 
of termination of such Event of Force Majeure. 
the affected party shall also infonn the other 

I party in \vriting of the commencement and 
i termination dates. the nature of such Event oi' 
Force Majeure as \vell as the losses and delays 
caused therebv. 

file:///vriting
file:///vithin
file:///vithin
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Tesisin getirilmesi, konuşlandırılması, belirtilen 
iletim hattına irtibatlandırılması ve 
çalıştırılmasına ilişkin T.C. kanunları, 
tüzükleri, yönetmelikleri, mevzuatı gereği 
alınması gerekli olan ve Yüklenici tarafından 
alınacak olan yetki, onay ve izinlerin alımı 
sırasındaki gecikmeler mücbir sebep sayılmaz. 
Yüklenici tarafından alınmış olan yetki, onay 
ve izinlerden birinin veya bir kısmının ya da 
tamamının kısmen yada tamamen iptal edilmesi 
mücbir sebep sayılmaz. 

Ayrıca, işletme şartlan, çevre mevzuatı ve/veya 
diğer yasalara aykırılıktan dolayı santralın idari 
ve yasal merciler tarafından durdurulması veya 
santralın düşük kapasitede çalıştırılması 
durumları mücbir neden sayılmayacaktır. 

Tesisin kurulacağı taşınmaz malların 
edinilmemesi ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca alınması gereken onay, izin ve 
ruhsatların alınmamasından dolayı üretimin 
durdurulması mücbir sebep sayılmaz. 

Santralın düşük kapasitede çalıştırılması 
durumunda 24. maddedeki eksik üretim için 
öngörülen hükümler uygulanacaktır. 

Yüklenici kusuru nedeniyle santralın 
kapatılması durumunda; kapatıldığı süre için 
hiçbir ödeme yapılmayacak olup, ayrıca 
kapatıldığı süre için hesaplanan kira bedeli 
kadar da tazminat Yükleniciden alınacaktır. Bu 
tazminat öncelikle Yüklenicinin varsa tahakkuk 
etmiş alacağından kesilecektir. Yüklenicinin 

i alacağı tazminata yetmediği durumda kalan 
i kısım kesin teminattan karşılanacaktır. Kesin 
I teminatın bitmesi durumunda TEAŞ sözleşmeyi 
i feshetme hakkına sahiptir. 

27.2. Mücbir Sebep Olaylarının Etkisi 

Delays in taking necessary authorization, 
approval and permissions vvhich will be taken 
by Contractor in accordance with Turkish laws 
and regulations related to transportation, 
location, conneetion to the determined 
transmission line and operation of the plant 
shall not be considered as liquidated damages. 
Authorizations, approval and delays taken by 
Contractor shall not taken into account as a 
liquidated damage. Termination of one or some 
or ali of authorization, approval and permission 
taken by Contractor partly or completely shall 
not be considered as a liquidated damage. 

Furthermore, conditions of plant shutdovvn or 
operation in low capacity due to incongruity 
with operating conditions, environmental laws 
and regulations and/or other laws by 
administrative and legal authorities will not be 
taken into account as a liquidated damage. 
Plant shutdown due to in existence of real 
estates on which plant will be installed and 
necessary approval, permission and licences in 
accordance with related rules of laws and 
regulations shall not be considered as a 
liquidated damage. 

For the operation in low capacity. rules stated 
in article 24 shall be applied in the condition of 
plant operation in low capacity. 

in the condition of plant shutdovvn due to the 
fault of Contractor. no payment will be done for 
shutdovvn period and indemnity equal to the 
renting price calculated for shutdovvn period 
shall be taken from Contractor. This indemnity 
shall primarily be cut from the realized credit of 
Contractor if it is available. in the case that the 
Contractor's credit is not enough for the 
indemnity, the remaining part vvill be received 
from the performance guarantee. in case that 
performance guarantee finishes. TEAŞ has the 
right the terminate the contract. 

27.2. lmpact Of Force Majeure Events 
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Sözleşmenin imzalanmasından sonra ve kira 
başlangıç tarihinden önce mücbir sebep 
oluştuğunda ve yukarıda belirtildiği şekilde 
kanıtlandığında, olaydan etkilenen tarafa 
sadece işe etkisi oranında süre uzatımı verilir 
ve yakıt eskalasyonu hariç Yükleniciye 
herhangi bir ek ödeme yapılmaz. 

in case a force majeure event takes place after 
the signing of the Contract and prior to the 
commencement date of hire and is proved as 
explained above, an extension of time only in 
proportion to the extent of its effect on the 
work, is granted to the affected party and no 
additional payment at ali is made to the 
Contractor except for the escalation of fuel. 

Tesis hizmete geçtikten sonra mücbir sebep 
oluşması ve yukarıda belirtildiği şekilde 
kanıtlanması durumunda işe etkisi oranında 
süre uzatımı verilir ve bu süre zarfında her iki 
tarafın yükümlülükleri askıya alınır. Ancak, 
sözleşme süresi boyunca süre uzatımı toplam 
60 (atmış) günü geçemez. Mücbir sebeplerin 
uzaması halinde taraflar bir araya gelerek 
durum görüşülür ve taraflar arasında sözleşme 
hükümlerinin ifası konusunda mutabakat 
sağlanamazsa sözleşme feshedilir. 

in case a force majeure event takes place after 
the commissioning of the facility and is proved 
as explained above, a time extension in 
proportion to the extent of its effect on the 
work is granted and within this period. 
obligations of both parties are suspended. 
However, sum of the such time extensions 
during the whole term of the Contract may not 
exceed 60 (sixty) days. in the event that the 
force majeure event prolongs, both parties 
convene and negotiate the situation. If any 
agreement betvveen the parties on the execution 
of the Contract' s provisions may not be 
reached, the Contract is terminated. 

Taraflar, alternatif hizmet, ekipman, malzeme 
ve inşaat teçhizatı kaynaklarına başvurmak da 
dahil olmak üzere, mücbir sebep olayının neden 
olduğu gecikme etkilerini önlemek, asgariye 
indirmek ve hafifletmek amacıyla gereken 
tedbirleri alacak ve bu sözleşme ile ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etme 
konusunda gereken çabayı ve özeni 
aöstereceklerdir. 

The parties shall take ali necessary measures to 
prevent, minimise and mitigate the effect of any 
delay caused by an event of force majeure. 
including also recourse to alternativc source of 
services and equipment, and shall make ali 
reasonable efforts to continue to fulfil their 
obligations hereunder. 

Mücbir sebep halleri hiçbir şekilde 
Yüklenicinin TEAŞ'dan tazminat talep etmesi 
için gerekçe teşkil etmez. 

Force majeure events in no case may constitute 
a justifıcation for the Contractor to claim any 
compensation from TEAŞ. 

MADDE 28 - ANLAŞMAZLIKLARIN 
ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK 

ARTICLE 28- SETTLEMENT 
DISPUTES AND GOVERNING LA\V 

OF 

Bu sözleşmenin uygulanmasında TEAŞ ile 
Yüklenici arasında çıkabilecek ihtilafların 
çözümünde Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Maddi 
ve l'sul kanunları, mevzuatları, genelgeleri 
uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri veıkilidir. 

I~ 

İn the execution of this Contract. tor the 
settlement of the disputcs that may arise 
bet\veen TEAŞ and the Contractor. the 
Substantive and Procedural Statute. legislation 
or declarations of the Repuhlic oi'Turkey (R'l .) 
shall gövem and La\v Coıırts oi' Ankara and 
Ankara l:xecution Offices shall he the 
authorised leeal entitics. 

MADDE 29 - SÖZLEŞMENİN FESHİ ARTICLE 29-
CONTRACT 

TERMINATION OF 
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Madde 20'ye göre TEAŞ'ca yapılan 
denetimlerde tesbit edilen aksaklıkların 
Yüklenici'ye yazılı olarak bildirilmesinden 
sonra; 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin bu 
bildirimdeki tedbirleri almaması veya 
Yüklenici'nin bu sözleşme hükümlerini yerine 
getirmemesi, uymaması, aykırı davranması 
veya Yüklenici'nin işi bırakması halinde TEAŞ 
bu sözleşmeyi, herhangi bir hüküm istihsaline, 
mahkemelerden karar almaya, ihtar ve 
protestoya gerek olmaksızın tek taraflı olarak 
fesh etme hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin bu şartlarda feshedilmesi halinde 
Yüklenici. TEAŞ'dan hiçbir hak talep edemez, 
Yüklenici'nin Kesin Teminatı TEAŞ adına 
nakte çevirilerek irad kaydedilir ve ödenmemiş 
istihkakları tutulur. 

MADDE 30 - YÜKLENİCİNİN İFLASI 

Yüklenici'nin iflası halinde, ya da sanatını 
yapmaktan men edilmesi halinde , TEAŞ 
istediği anda Yükleniciye yazılı olarak 
bildirimde bulunarak herhangibir tazminat 
ödemeksizin sözleşmeyi yürürlükten kaldırır ve 
teminatını irat kaydeder. Ancak bu durum 
TEAŞ'm tahakkuk etmiş ya da edecek herhangi 
bir tasarruf ve tazminat hakkını ortadan 
kaldırmaz. 

MADDE 31-GİZLİLİK 

Taraflardan herbiri. diğer tarafın kendisine 
teslim ettiği veya başka şekilde eline geçen tüm 
bilgi, doküman, veri veya knovvhovv'ın gizli 
tuttulacağını. çalışanlarının, görevlilerinin ve 
yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceğini 
ve bu sözleşmeye imza atan diğer tarafın yazılı 
mutabakatını almadan üçüncü şahısların 
kullanımı için açıklamayacağını kabul eder. 

MADDE 32 - FERAGAT 

If the Contractor, after the written notifıcation 
thereto of the defaults identifıed during the 
inspections made by TEAŞ, fails to take the 
measures stated in such notifıcation within 30 
(thirty) days or in case of its non-performance. 
violation of or non-compliance \vith the 
provisions of the Contract, or its laying down 
of work, TEAŞ is entitled to unilaterally 
terminate the contract without needing any 
other legal decision, warning or protesting. 

in the event that the Contractor is terminated 
due to these conditions, the Contractor may not 
make any claim from TEAS, the performance 
security thereof is forfeited in the name of 
TEAŞ and its outstanding payment certificates 
are detained. 

ARTICLE 30- INSOLVENCY OF 
CONTRACTOR 
in case of insolvency of the Contractor, or its 
being banned from the performance of his 
profession , TEAŞ may, a sending a vvritten 
notice to the Contractor, terminate the Contract 
at any moment within its discretion vvithout 
paying any compensation charge and forfeit the 
security thereof. Hovvever, occurrence of such 
a circumstance may not remove any of TEAŞ "s 
rights of compensations or dispositions. already 
accrued or to be accrued in the future. 

ARTICLE 31- CONFIDENTIALITY 

Each party agrccs that it shall maintain as 
confıdential and secret ali information. 
documents or know-how entrusted to itself by 
the other party. ensure that their employees. 
officals and administrators observe the same 
and that it shall not disclose them for 
utilisation by the third parties \vithout prior 
\vritten consent of the other party undersigning 
the Contract. 

ARTICLE 32- VVAIVER 

file:///vith
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Feragat eden tarafın yetkilileri tarafından 
imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa 
verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede 
yeralan herhangi bir hakkından feragat etmiş 
sayılmayacaktır. Taraflardan birinin 
sözleşmeden doğan hak veya 
yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmekte ihmali veya gecikmesi, feragatin 
zımni kabulü anlamına gelmeyecektir. 

MADDE 33 - BİLDİRİMLER 

Bu sözleşme çerçevesinde verilecek fatura 
haricindeki bildirimler 7 (yedi) gün içinde 
teyitleri gönderilmek kaydıyla teleks, telefaks 
veya taahhütlü posta ile bildirilecek, faturalar 
ise iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi 
halinde veya alındı karşılığı elden teslim 
edildiği takdirde yeterli biçimde verilmiş 
olduğu kabul edilecektir. Bildirim adreslerinde 
değişiklik olduğu takdirde Yüklenici bu 
değişikliği noter kanalıyla bir ay içinde 
bildirecektir. Bildirilmediği takdirde aşağıdaki 
adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

a) TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM 
ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İnönü Bulvarı No:27 
06100 Bahçclicvler-ANKARA 
Teleks No : 42 245 a TEAŞ Tr 42 245 b 

i TEAŞ Tr 
Telefaks No : 0.312.213 88 70-74 

j Telefon N o : 0.312.212 69 00-45 (santral) 

| b) YÜKLENİCİNİN ADRESİ 

MADDE 34- EK PROTOKOL 

Tarallar. bu Sözleşmenin özüne aykırı 
ı olmayacak şekilde bu Sözleşmede yer almayan 
ve karşılıklı mutabık kalınan hususlar için bu 
Sözleşmeye Ek Protokol tanzim edebilirler. 

ı 
'Tanzim edilen protokol hükümleri, tarafların 
yetkili mercilerinin onayından sonra yürürlüğe 
girecek ve hu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası 
ve tamamlayıcısı olarak kabul edilecektir. 

Neither party shall be deemed to have waived 
any of its rights hereunder unless a written 
waiver, signed by authorised offıcials of the 
waiving party, is delivered to the other party. 
Any omission or delay of either party in 
performing its obligations or rights hereunder 
shall not be deemed an implicit recognition of 
vvaiver. 

ARTICLE 33- NOTICES 

Notices other than invoices to be given vvithin 
the framework of this Contract, shall, 
providing subsequent transmission of their 
confirmation, be sent via telex, telefax or 
registered mail and invoices shall only be 
deemed to have been duly delivered if they are 
sent by reply-paid registered mail or delivered 
by hands against a receipt. in case of any 
changes in its notice address, the Contractor 
shall notify the change through notary within 
one month or othenvise ali notices sent to the 
following addresses shall be valid: 

a) TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM 
ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İnönü Bulvarı No:27 
06100 Bahçelievler-ANKARA 
Teleks No : 42 245 a TEAŞ Tr 42 245 b 
TEAŞ Tr 
Telefaks No : 0.312.213 88 70-74 
Telefon No : 0.312.212 69 00-45 (santral) 

b) ADDRESS OF CONTRACTOR 

ARTICLE 34- ADDITIONAL PROTOCOL 

Parties m ay dravv up Additional protocols on 
issues. that are not ineluded herein. but i 
mutually agreed upon. in such a manner that it i 
shall not be substantially contrary to the ' 
essence of this Contract. Provisions of the t 
protoeol thus drawn up. shall become effective 
after the approval thereof by the authorities of! 
the parties. and shall be deemed to form an 

| inseparable and supplementary part of this i 
Contract. 
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Teklif İsteme Şartnamesinin 19. maddesinde 
belirtilen konuşlandırma yerinin değiştirilmesi 
talebi. Yüklenici ve TEAŞ arasında görüşülüp 
bir Ek Protokol düzenlenerek Sözleşmenin bir 
parçası olacaktır. 

MADDE 35 - SÖZLEŞME EKLERİ 

Bu sözleşme; "Mobil Santralların Kiralanması 
ve Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılması" na 
ilişkin Teklif İsteme Şartnamesi ve ekleri ve 
aşağıdaki sözleşme ekleri ile bir bütün olup, 
birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz 
parçalarıdırlar. 

Ek 1. Sayaç Ölçüm Protokolü 
Ek2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği(21.11.1978 tarih ve 16466 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan.) 

Ek 3. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği (2.8.1979 tarih ve 16715 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan.) 

Ek 4. TEAŞ (TEK) İş Güvenliği Yönetmeliği 

Ek 5. TEK Sistemlerinde Uygulanacak Yük 
Tevzi Usulleri Yönergesi (Yönerge 33) 

Ek 6. Yük Tevzi Arıza Halleri Yönergesi 
(Yönerge 43) 

Ek 7. Sayaçlara ait uyulması gereken teknik 
özellikler 
Ek 8. Sayaçların muayenesine ilişkin TSE. 

i II C standartları (IEC-687) ve Ölçü Aletleri 
! Test Yönetmeliği (24.7.1994 tarih ve 22000 
sayılı resmi gazete) 

Ek 9. AI'K-359 Enterkonnekte sisteme bağlı 
çalışacak santrallar için teknik kriterler 

MADDİ. 36 - SÖZLEŞMENİN 
Y C R T R L I GEÇİRMESİ 

Request for change of the deployment site as 
specifıed in Article 19 of the Bid Invitation 
Specifıcation, shall become a part of the 
Contract, after being negotiated and an 
Additional Protocol drawn up accordingly. 

ARTİCLE 35- ANNEXES TO CONTRACT 

The Contract, together with the Bid Invitation 
Specifıcation for the "Hiring of Mobile Power 
Plants and Their Operation through Purchase of 
Service " and the annexes thereto and also with 
the following annexes to the Contract make up 
a whole, and constitute supplementary and 
inseparable parts to each other. 

Annex-1: Energy Meter Measurement Protocol 
Annex-2:National Code for HV Electric:al 
Power Installations Published in the Official 
Gazzette No. 16466, dated November 21, 1978) 

Annex-3:TEAŞ (TEK) Service Warranty Form 
Published in the Official Gazzette No. 16715, 
dated August 2, 1979) 
Annex-4: TEAŞ (TEK) Work Security 
Regulation 
Annex-5. Directives for Load Dispatching 
Procedures to be Applied at TEK Systems 
(Directive 33) 

Annex 6. Directives for System Contingency 
(Fault) Cases (Directive 43) 

Anrıex 7. Technical specifıcation of the energy 
meters. 

Annex 8.TSE and IEC Standards on Inspection 
of Energy Meters (IEC-687) and Measurement 
Devices Testing (Inspection) Regulation! 
(24.7.1994 date and no 22000 Official 
Gazzette) ' 

Annex 9. APK-359 Technical criteria 
determined lor povver plants to be operated in 
parallel \vith the intereonneeted system 

ARTİCLE 36- EFFEC TIVENESS OF 
CONTRACT 

file:///vith
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Bu sözleşme, kesin teminatın TEAŞ'a 
verilmesinden sonra ..../..../2000 tarihinde bir 
nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe 
girecektir. 
Sözleşme ekine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

Hizmet Güvence Formu 
Santralda kullanılacak yakıtı temin eden 

kuruluştan alınan yakıt teminine ilişkin belge, 

Eskalasyon formülü endekslerinin teklif 
verme tarihindeki değerleri ile ilgili belgeler, 
Fiyat Dağılım Tablosu, vb. 

Santralın konuşlandırılacağı alanın 
sözleşme süresi boyunca bu iş için tahsis 
edildiğini ve inşaata hazır hale getirildiğini 
gösterir belgeler. 

This agreement is, upon the submission of the 
performance security to TEAŞ, signed in one 
copy on the date of / /2000 and shall 
become effective. The followings shall be 
attached to the Contract; 
- Service Warranty Forrh 
- A document related to the fuel provision 
which shall be taken from the State 
Organization that will provide the fuel to be 
used in the power plant, 
- Documents related with the values of indexes, 
on the date of bid submission, for the escalation 
formula which shall be implemented as 
specifıed in the Contract, Price Breakdovvn 
Table, ete. 

- Documents indicating allocation of site in 
which the plant will be located and prepared for 
construction for this work during the contract 
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MOBİL (GEZER) SANTRALLARIN 
KİRALANMASI VE HİZMET ALIMI 

YOLUYLA ÇALIŞTIRILMASINA 
İLİŞKİN 

T E K L İ F İ S T E M E 
Ş A R T N A M E S İ 

MADDE 1 - GENEL HÜKÜMLER 

14.4.1998 tarih. 23313 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 98/10826 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı doğrultusunda hazırlanarak TEAŞ 
tarafından belirlenen yerlerde konuşlandırılıp 
çalıştırılmak üzere, yurt içinden veya yurt 
dışından mobil (gezer) santralların 
kiralanması ve hizmet alımı yoluyla 
işletilmesi için istenen tekliflere aşağıdaki 
kurallar ve talimatlar uygulanacaktır. 

MADDE 2 - TANIMLAR 

TEKLİF İSTEYEN: Türkiye Elektrik 
Üretim İletim Anonim Şirketi olup, bu 
şartnamede TEAŞ olarak ifade edilmiştir. 

TEKLİF SAHİBİ :TEAŞ tarafından 
belirlenen yerlerde çalıştırılmak üzere "Mobil 
(gezer) Santralların Kiralanması ve Hizmet 

j Alımı Yoluyla Çalıştırılması" konusunda 
| ihaleye iştirak eden firma olup. bu 

şartnamede Teklif Sahibi olarak ifade 
edilmiştir. 
SÖZLEŞME : Bu şartname ekinde 

bulunan "Mobil (Gezer) Santralların 
Kiralanması ve Hizmet Alımı Yoluyla 
Çalıştırılması" na ilişkin sözleşmedir. 

MADDE 3 - TEKLİF KONVSl" 

Şartname ekinde (Ek-1) yerleri, kurulu 
güçleri verilen mobil santralların belirtilen 
yörelerde konuşlandırılarak ekteki taslak 
sözleşme hükümlerine uygun olarak 60 
(atmış) ay süreyle çalıştırılmak üzere 
kiralanmasıdır. 

Teklif Sahibi. ek-l"de belirtilen ENH 
arasında yer tespitini kendisi yapacak ve 
tesisin konuşlandırılması ile en yakın iletim 
hattına ırtibatlandırılması (bağlantı noktası 

SPECIFICATION FOR INVITATION OF 
BIDS FOR HIRING OF MOBILE 

POWER PLANTS AND THEIR 
OPERATİON THROUGH PURCHASE 

OF SERVİCE 

ARTICLE 1- GENERAL PROVISIONS 

The follovv'ing principles and instructions 
shall, having been prepared in line vvith the 
Council of Ministers Decree No.98/10826, 
published in the Offıcial Gazette No.23313 
and dated April 14, 1998, be applied to the 
bids invited for hiring mobile povver plants 
locally or from abroad, to be deployed and 
run on sites designated by TEAŞ and for 
operating them through purchase of service. 

ARTICLE 2- DEFINITIONS 

BID CALLER: it means Turkish Electricity 
Generation transmission Co.lnc. which is 
hereinafter referred to as TEAŞ. 

BIDDER :It means the fırm vvhich has 
participated in the bidding on "Hiring of 
Mobile Power Plants and Operation thereof 
through Purchase of Service" to be deployed 
and run on the sites designated by TEAŞ and 
vvhich is hereinafter referred to as Bidder. i 

CONTRACT it means the 
Contract attached hereto on "Hiring of 
Mobile Po\ver Plants and Operation thereof , 
throuch Purchase of Service". 

ARTICLE 3- SIBJECT OF BID 

j it mainly consists of hiring povver plants. vvith 
their sites and installed capacities furnished in 
the annex hereto (Annex-1 ). for the purpose 
of operating them. upon their deployment on 
the designated sites. in accordance vvith the 
provisions of the Contract for a period of 60 
(si.vtv) months. 
Bidder shall m ak e the site seleetion betvveen 
ETL stated in annex-l and prepare dctailed 
projects of location and the connection of it to 
the nearest transmission line (ineluding 
connection point) and shall submit these 
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dahil) için projelerini ayrıntılı olarak 
hazırlayacak ve teklifiyle birlikte verecektir. 
Tesisin en yakın iletim hattına 
irtibatlandırılması ve bunun için gereken hat 
ve direk ilavesi Yüklenici sorumluluğunda 
olacağından, Teklif Sahibi projelerini buna 
göre hazırlayacak ve teklifinde bu hususu da 
dikkate alacaktır. 

Mobil (gezer) santralın konuşlandırılması, 
belirtilen enerji iletim hattına (EİH) 
irtibatlandırılması ve çalıştırılmasına ilişkin 
TC kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, 
mevzuatı, vs. gereği alınması gerekli olan 
tüm yetki, onay ve izinler Yüklenici 
tarafından alınacak ve bu tesislerin kurulacağı 
saha ve güzergahlara isabet eden taşınmaz 
mallar Yüklenici tarafından edinilecektir. 

MADDE 4 - TEKLİF SAHİPLERİNDEN 
İSTENEN BELGELER 

En az bir elektrik santralının tesisini ve 
montajını yapmış ya da işletmiş veya 
işletmekte olan ya da santral ana teçhizat 
ekipmanlarını (diesel generator grupları) 
üretmiş olan ya da teklif ettiği ana teçhizat 
ekipmanlarının enerji sektöründe 
kullanıldığını belgeleyen fırma(lar)ın ve/veya 
ortaklarının teklifi değerlendirmeye 
alınacaktır. Bu amaçla, Teklif Sahibinin 
aşağıda belirtilen hususları belgelemesi 
gerekmektedir (Bu belgeler dosyaya sıralı bir 
şekilde yerleştirilecek ve düzgün bir şekilde 
fihrist hazırlanacaktır): 

a-Teklif Sahibinin konsorsiyum veya ortak 
girişim olması durumunda her bir firmanın: 
kanuni durumları, yetkili temsilcileri, kanuni 
iş adresleri ve kayıtlı oldukları yeri gösteren 
dokümanların resmi makamlarca onaylı 
suretleri. 

b-Konsorsiyunı veya ortak girişimin Şirketler 
Grubu teşkili anlaşmasının noter onavlı 
sureti. 

c-konsorsiyum veya ortak girişim liderinin. 

projects with his bid. As the conneetion of 
the power plant to the nearest transmission 
line and the necessary additional line and 
tower for it shall be on the resposibility of 
the Contractor, the Bidder shall prepare the 
projects accordingly and shall regard this fact 
in his bid. 

Ali the authorizations. approvals and 
permissions related to the location, 
conneetion to the determined transmission 
line and operation of the mobile power plant, 
that are requested by the Turkish laws and 
regulations shall be provided by the 
Contractor and the real estates över which the 
plant and the routes will be constructed shall 
be procured by the Contractor. 

ARTICLE 4- DOCUMENTS 
DEMANDED FROM BIDDERS 

Of the bidding fırms and/or their partners. 
only the bids of that (those) fırm(s) which has 
(have) already carried out installation and 
ereetion of at least one povver plant or \vhich 
has (have) already operated or currently 
operating at least one po\ver plant or which 
manufacture the main po\ver plant equipment 
(diesel generator groups) or \vhich submit the 
certifıcate indicating that the offered main 
povver plant equipment is used in electrical 
energy sector. shall be evaluated. To this 
end. the Bidder is required to evidence the 
follo\ving points \vith the documents 
specifıed hereunder (These documents shall 
be filed in proper order and indexed): 

a-ln case the Bidder is made up of more than 
one fırm (Consorsium or joint venture). for 
cach partner fırm: Its legal status. authorized 
representatives. legal business addresses and 
the copy of the document. duly certifıed by 
the official authorities. that shows the place 
vvhere it is registered. 
b- in case the Bidder is a Group of 
Companies (Consorsium or joint venture) . a 
notarised copy of the joint venture agreement 
of the Group. 
c- A declaration vvhich slates that the leader 

file:///vhich
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ihale konusu işle ilgili olarak tüm ortaklan 
kanunen temsil etmekte olduğunu belirten ve 
gruba iştirak eden şirket yetkililerince 
imzalanmış ve noterlikçe tasdik edilmiş bir 
deklerasyon, 

d-Şirketi temsile yetkili kişilerin isimleri, 
görev unvanları, imza sirküleri, 

e-Teklif Sahibinin ve/veya ortaklarının son 2 
(iki) yıla ait finansman durumlarını gösteren 
raporlar (Ek 7), 

f-Tesisin ana ekipman teslimatçılarına ait 
referans listeleri ve tanıtıcı bilgiler, 

g-Teklif Sahibi ve/veya ortaklarının 
özgeçmişi, verdiği hizmetler, referansları, 

h-Teklif Sahibinin, elektrik üretim, iletim 
tesislerinin montajı, işletmesi alanlarında 
hizmet verebileceğini gösterir belge ya da 
belgeler (teklif tarihinden önce alınmış olan 
ticaret sicil gazetesi sureti ve ticaret sicil 
belgesi). 

i-Teklif Sahibinin işi gerçekleştirmek için 
öngördüğü idari ve teknik organizasyonu. 

j-Teklif Sahibinin yer tespitini yaparak 
tesisin konuşlandırılması ile en yakın iletim 
hattına irtibatlandırılması için ayrıntılı olarak 
hazırladığı projeler. 

k- Ünitelerin yüklenme eğrileri (MVv'.MVAR 
diagramları). 

I-Tesisi tanıtıcı tüm teknik bilgiler ve 
detavları. 

Tekline birlikte verilecek bilgiler 
yukarıdakilerle sınırlı olmayacaktır. Teklif 

; Sahibi, teklifinin tam bir tanımı için gerekli 
olduğuna inandığı her türlü bilgiyi ve belgeyi 
verecektir. 

of the Consorsium or joint venture is entitled 
to legally represent the ali partners in 
conjunetion with the subject work of the 
bidding and which is signed by the authorities 
of each participant company of the group 

d- Names, position titles and circular of 
signatures of the people who are entitled to 
represent the Company, 
e- Reports showing the fınancial states of the 
Bidder and/or its partners for the last 2 (tvvo) 
years (Annex-7), 

f- Reference lists and introduetory 
information on the majör equipment suppliers 
of the facility, 
g- Curriculum Vitaes of the Bidder and/or its 
partners, the past services they rendered and 
the references thereof, 
h- Document or documents vvhich show that 
the Bidder is capable of providing services in 
the fıelds of ereetion and operation of 
electrical generation, transmission facilities 
(Copy of the Trade Register Gazette or Trade 
Register Certifıcate issued prior to the date of 
bidding), *• 
i- Administrative and Technical organisation 
contemplated by the Bidder to carry out the 
work. 
j - The detailed projects and dravvings vvhich 
are prepared by the Bidder after the seleetion 
of the site and are for the deployment of the 
facility and its conneetion to the nearest 
transmission line. 

j k- loading curves of units (MW. MVAR 
i diagrams). 

I- Detailed introduetory technical information 
about the facilitv. 

i The information to be submitted together 
; \vith the bid shall not be limited to the 

foregoing only. The Bidder shall furnish ali 
I sorts of information and documents which it 
ı deems necessary for the exact and complete ! 
j_definition of its bid. 

file:///vith
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MADDE 5 - TEKLİF SAHİPLERİNE 
AÇIKLAMALAR 

Teklif sahipleri tüm sözleşme dokümanlarını 
ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir. Teklif 
sahipleri, teklifin verilmesi gereken tarihten 
20 (yirmi) gün önceden daha geç olmamak 
üzere TEAŞ'ın eline geçecek şekilde 
sözleşme belgeleri hakkında açıklayıcı bilgi 
isteyebilirler. TEAŞ bilgi isteme yazısının 
eline geçmesini takiben teklif verme 
tarihinden en geç on (10) gün önce konu ile 
ilgili olarak tüm teklif sahiplerine yazılı 
olarak cevap verecektir. 

Bu süre içinde sözleşme dokümanlarında 
olabilecek herhangi bir değişiklik tüm teklif 
sahiplerine bir addendum şeklinde 
gönderilecektir. Bu addendumlar sözleşme 
belgeleri ve eklerinin ayrılmaz bir parçası 
olacaktır. 

Teklif Sahibinin yazılı olarak kendisine bir 
açıklama ve bilgi verilmesi isteğinde 
bulunmamasından doğacak herhangi bir 
yanlışlıktan veya sözleşme dokümanlarının 
yanlış anlaşılmasından TEAŞ sorumlu 
olmavacaktır. 

MADDE 6 - SANTRAL YERİNİN 
BELİRLENMESİ VE İŞYERİNİN 
İNCELENMESİ 

Teklif Sahibi aşağıdaki konuları incelemek ve 
yerine getirmek zorundadır: 

- Teklif Sahibi, teklif edeceği tesisin 
özelliklerini ve enterkonnekte sisteme irtibat 
konusunu da dikkate alarak belirtilen bölge 
içinde ilgili kamu ve/veya özel kuruluşlardan 
konuşlandırma ve çalıştırmaya ilişkin her j 

1 türlü yetki, onay ve izni alabileceği alanı j 
seçecek ve konuşlanma yeri olarak 

j önerecektir. TEAŞ'ın işletme düzenlemesine ı 
! de engel olmayacak şekilde yerleşimini. 
{ teklifiyle birlikte verecektir. Teklif Sahibi. 

santralın çalışmaması durumunda girdi-çıktı 
yapılan fİH'nda enerji akışının devamını 
sağlamak için öngördüğü düzenlemeleri de 
açıkça projesinde gösterecektir. Santralın 
yerleşimi ve TEAŞ sistemine bağlantısı için ı 

ARTICLE 5- CLARIFICATİONS TO 
BIDDERS 

The Bidders shall examine the ali Contract 
documents in detail. The Bidders may request 
elarifying information on bid documents, 
provided that this request arrives at TEAŞ no 
latter than 20 (tvventy) days in advance of the 
required date of bid submission. TEAŞ shall, 
upon the receipt of letter of information 
request, respond in vvriting to ali the Bidders 
on the subject matter, no later then 10 days 
prior to the dead line for the submission of 
bids. 

Any clarifıcation on the Contract documents 
shall be sent to ali the Bidders in form of an 
addendum. These addendums constitute an 
inseparable part for the Contract documents 
and the annexes thereto. 

TEAŞ shall not be held responsible for any 
error that may arise from the Bidder's lack of 
request for provision of clarifıcation and 
information therevvith or its misinterpretation 
of the Contract documents. 

ARTICLE 6- DETERMINATION OF 
POYVER PLANT SİTE AND 
EXAMINATION OF PLACE OF YVORK 

The Bidder is obliged to examine and fulfill 
the follovving issues: 

in the determined area. the Bidder shall I 
select the site that he can get the 
authorizations. approvals and permissions i 
from Public and/or eivil institutions for llıe 
location and operation of the planl by 
regarding properties o\~ the plant and its 
conneetion to the transmission nel\\ork and 
offer it as the site of location.. Together with 
his bid. the Bidder shall submil the layoııt 
designed in such a \vay that it \vill not hinder 
TEAŞ' s operational organisatioıı The 
Bidder shall clearly sho\\ in his pıoject the 
arrangements to provide the continuous 
energv ilow in ETE to \vhich llıe income and 
outgoing lines a re conneeted. in the_ca_se that 

file:///vill
file:///vhich


- 2 0 8 -

tüm işlemler Yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecektir. TEAŞ, bu işler için 
gerektiğinde destek yazılarını verecektir. 

- Santral bağlantısı 154 kV EİH'larına girdi-
çıktı şeklinde veya hat ve fıder şeklinde 
irtibatlandırılacaktır. İrtibat için gereken hat 
ve fıderin projelendirmesi Yüklenici 
tarafından TEAŞ standardına uygun olarak 
hazırlanarak teklifle birlikte verilecektir. 
TEAŞ projede değişiklik yapma hakkına 
sahip olacaktır. TEAŞ tesisin sisteme güvenli 
şekilde irtibatının sağlanması için Yüklenici 
tarafından gerçekleştirilecek irtibat hattının 
gerekli kontrollarını gerçekleştirdikten sonra 
sisteme bağlantısını yapacaktır. 

Sözleşme süresinin bitiminde tesisle ilgili 
yapılan tüm düzenlemeler konuşlandırma 
öncesi durumuna (ilk haline) getirilecektir. 

MADDE 7 - TEKLİFLERİN 
HAZIRLANMASINDA ESAS 
ALINACAK PRENSİPLER 

İşin konusu, ekli listede (Ek-1) yerleri ve 
güçleri belirtilen yörelere mobil santrallann 
konuşlandırılarak çalıştırılmasıdır. Bu amaçla 
Teklif Sahibi alınması gerekli tüm yetki, onay 
ve izinleri alarak bu dokümanlarda belirtilen 
şartları sağlayacak şekilde mobil (gezer) 
santralı konuşlandırarak 60 (atmış) ay süreyle 
TEAŞ'a kiralayacak ve bu süre içerisinde 
sözleşmede belirtilen şartlarla çalışmasını 
sağlayacaktır. 

Teklif Sahibi, tesisin konuşlandırılması. 
sisteme bağlanması ve çalışır durumda 
tutulması karşılığı Kira Bedeli ve santralın 

the plant is not in operation. Ali the 
procedures and works for plant construction 
and conneetion to TEAŞ's netvvork shall be 
realised by the Bidder. TEAŞ will provide the 
supporting letters for these vvorks when 
necessary. 

- Plant netvvork conneetion shall be 
conneeted to 154 kV ETL by income and 
outgoing lines or overhead line and feeder. 
The design of the overhead line and feeder 
necessary for the conneetion shall be made 
by Bidder in accordance with TEAŞ 
standards and submitted together with the 
bid. TEAŞ has the right of making 
alterations in the design. in order to make 
safe conneetion of the plant to the network, 
TEAŞ shall make the necessary controls of 
the conneetion line constructed by the 
Contractor, before conneeting the plant to the 
network. 

At the end of the contract period the 
Contractor shall bring the site back to its pre-
deployment state. 

ARTICLE 7- PRINCIPLES TO BE 
BASED UPON İN BID PREPARATION 

The subject matter of the Contract is to set up 
and operate the mobile power plants \vhose 
locations and capacities are furnished in the 
attached list (Annex-1 ). To this end. the 
Bidder shall. deploying the mobile power 
plant so as to satisfy the conditions herein by 
takiııg necessary authorizations. approvals 
and permissions hire it to TEAŞ for a period 
of 60 (sixty) months and ensure the operation 
thereof during such period under conditions 
specifıed in the Contract. 

The Bidder. shall quote the Service charge. 
which comprises the follo\ving t\vo 
components. in terms of USA cent/k\Vh: 

üretimde olduğu dönemde tüketilen yakıt - the first component. called Hire Charge. in 
karşılığı Yakıt Bedeli olmak üzere iki turn for the deployment of the iacility. 
kalemin toplamından oluşan Hizmet Bedelini conneetion thereof to the system and keeping j 
ABD cent kWh bazında verecektir. it in good operating condition. 

- the second component. called Fuel Charge. j 
in return for fuel consumed during the period I 
it is kept operating. 

file:///vhose
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Hizmet Bedelinin nasıl hesaplandığını Teklif 
Sahibi teklifinde belirtecek, Teklif Formu 
(Ek-2) ve Fiyat Dağılım Tablosunu (Ek-3) 
dolduracaktır. 

Bu amaçla.Teklif Sahibi aşağıdaki kurallara 
uygun olarak teklifini hazırlayacaktır: 

a)- Kira Bedeli; MW gücünde, aylık 
dağılımı teklifte verilen ve yılda 

k\Vh net aktif enerji üretebilecek 
tesisin öngörülen yerde konuşlandırılması, 
iletim hattına irtibatlandırılması ile çalışır 
durumda tutulması için gereken tüm giderleri 
(yakıt hariç tüm diğer giderler) içerecek 
şekilde olacak ve ABD cent/kWh olarak 
verilecektir. 

Bu kısım için verilen fiyat sabit olup eşkale 
edilmeyecektir. 

Yüklenici kira bedeli içinde yer alacak olan 
arıtma tesisi işletme maliyetini cent/kwh 
olarak ayrıca belirtecektir. 

b)- Yakıt Bedeli; Santralın üretimi sırasında 
harcanan ve çalışma süresi ile üretilen enerji 
miktarına bağlı olarak değişen yakıt 
gideridir. ABD cent/kWh olarak 
belirtilecektir. 

Santralda kullanılacak yakıt tipi fuel oil 
j (motorin hariç) olacak ve yakıt temini Teklif 
| Sahibinin sorumluluğunda olacaktır. 
I 

The Bidder shall set out in its bid how it has 
calculated the Service Charge, and fiil in the 
Price Ouotation Form (Annex-2) and Price 
Breakdown Table (Annex-3). 

To this end, the Bidder shall prepare its bid in 
conformity vvith the follovving principles: 

Hire Charge; shall be such that it shall 
inelude ali costs (except fuel costs) for 
deployment in the contemplated site, its 
conneetion to the transmission üne and 
keeping in operation of the facility which is 
of MW capacity and capable of 
generating an annual net active energy of 

kWh, the monthly breakdovvn thereof 
being furnished in the bid. it shall be 
specifıed in USA cent/kwh. 

The price quoted for this component shall, 
being a fıxed amount, not be subject to any 
escalation 

The bidder shall state the operation cost of 
the treatment plant, ineluding hire charge. it 
shall be specified in USA cent/kwh. 

Fuel Charge; is the fuel cost item which is 
spent during the generation of the power plant 
and vvhich varies with the operating hours and 
amount of energy generated. it shall be 
specifıed in USA cent/kWh.. 

The type of the fuel to be used in the power 
plant shall be fuel oil except diesel oil (light 
fuel oil) and the provision thereof shall be 
under the Bidder's responsibility. 

The Bidder shall offer a facility which it shall 
be able to operate it in accordance \vith the 
standards for environmental pollution control 
(noise. vvaste, air. vvater, i.e.). required by the 
Provisions of the Turkish Environment 
Legislation in effect. The Bidder shall act in 
compliance vvith the condition specifıed in 
the Turkish Environment Legislation and 
related regulation on every phase of his 
activities^To this aim the Bidder shall offer 
the necessary treatment plants and its 
mcasures. 

i Teklif Sahibi, yürürlükteki Türk Çevre 
j Mevzuat Hükümlerinin gerekli kıldığı, çevre 
I kirliliği (gürültü, atık madde, hava, su. vb.) 
i kontrol standardlarına göre çalışacak bir tesisi 
! teklif edecektir. Teklif Sahibi faaliyetinin her 
: aşamasında Türk Çevre ve ilgili mevzuatta 
; belirtilen şartlara uyumlu olarak hareket 

edecektir. Bu amaçla gerekli arıtma tesislerini 
ve önlemlerini önerecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S- Sayı: 
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MADDE 8 - TEKLİF DOSYASININ 
HAZIRLANMASI VE TEKLİF VERME 

ŞEKLİ 

8.1. Teklifler, teklif sahiplerine verilen 
Şartnameler doğrultusunda hazırlanacak ve 
tüm ekler/formlar okunaklı ve eksiksiz olarak 
doldurularak teslim edilecektir. Teklif ve 
ekleri Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanacaktır. İhtilaf halinde Türkçe metin 
geçerli olacaktır. Bilanço, ticaret sicil belgesi 
gibi belgeler Türkçe olarak verilecebilir. 
İmalatçı katalogları gibi tanıtıcı belgeler 
İngilizce olarak verilebilir. 

Teklifte karakteristikler, boyutlar ve ölçüler 
metrik sistemle verilecektir. 

Teklifler iki kopya hazırlanacaktır. 
8.2.Teklifler kapalı zarf ile verilecektir. 
Teklif Sahibi, Teklif İsteme Şartnamesi ile 
eklerinin her sayfasını imza ve kaşe ederek, 
teklifle birlikte verecektir. Teklif Sahibi bu 
evrakları imza ve kaşe etmekle, bu şartname 
ve eklerini tümüyle okuyup incelediğini, 
hükümlerine mutabık olduğunu, işyeri ile işin 
mahiyeti ile ilgili bütün şartlan tam olarak 
öğrendiğini ve bildiğini kabul etmiş sayılır. 

Teklif Sahibinin imzalarının eksik bulunduğu 
belgeler de imzalanmış sayılıp bütün 
içindekilerin kendisi tarafından bilindiği 
kabul edilecektir. 

8.3.Teklif Sahibi, bu şartname ekindeki 
listede konuşlandırma yerleri belirtilen 
yerlerden sadece bir tanesi için teklifte 
bulunabileceği gibi. birden fazla yer için veya 
lamamı için de teklifte bulunabilir. Bu 
durumda. Teklif Sahibi her bir yer için 
.şartname almak kaydıyla ayrı geçici teminat 
mektubu vererek müstakil teklifte bulunacak 
ve her bir yer için verilen teklifler müstakil 
olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

ARTICLE 8- PREPARATION OF BID 
FİLE AND FORM OF BID SUBMISSION 

.1. The bids shall be prepared in üne with the 
Specifıcations furnished to the Bidders and 
ali the annexes/forms shall be legibly filled in 
and submitted in a complete set without any 
part thereof missing. The bid and its annexes 
shall be prepared both in Turkish and 
English. in case of disagreement the Turkish 
copy shall be valid. Documents such as 
balance sheet, Trade Register Certificate may 
be given in Turkish. Some introduetory 
documents like manufacturer's catalogues 
may be given in English alone. 
Characteristics, dimensions and measures in 
the bid shall be given in the metric system. 

The bids shall be drawn up in t\vo copies. 
8.2. The bids shall be given in sealed 
envelopes. The Bidder shall, upon signing 
and sealing each page of the Bid Invitation 
Specification and the annexes thereto, submit 
them together with the bid. By signing and 
sealing these documents. the Bidder is 
deemed to have read and examined, in full. 
this specification and its annexes, agreed 
upon the provisions thereof, seen the vvork 
place and nature of vvork on site. and made 
itself fully knowledgeable and familiar with 
the conditions concerning the nature of the 
work. 

The documents in which the Bidder' s 
signatures are missing. shall also be deemed 
to have been duly signed. and their contents 
be assumed to have been knovvn therebv 

8.3. Of the locations for the deployment 
sites specifıed in the üst attached to this 
specification, the Bidder has the options of 
bidding for one of them only as vvell as doing 
the same for several or ali thereof. Iıı such 
circumştances. the Bidder shall. providing 
separate bid security and purehase contract 
documents for each one ol" the locations. 
submit independent bids and the bids thus 
submitted for each location shall be sııhject to 
the evaluation process independently. 
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8.4.Teklif Sahibinin, bu Teklif İsteme 
Şartnamesi ve ekli evraklarında tahrifat 
yaptığı, sahte veya yanıltıcı belge verdiği 
veya beyanda bulunduğu tespit edilirse, teklifi 
değerlendirmeye alınmayacak ve geçici 
teminatı irat kaydedilecektir. Sözleşmenin 
imzalanmasından sonra bu durum tespit 
edilirse, sözleşmesi feshedilerek kesin 
teminatı irat kaydedilecektir. 

8.5.Teklif Sahibi, teklifini dört ayrı kapalı ve 
mühürlü zarf halinde verecektir. Zarfların 
üstüne aşağıdaki ifadeler yazılacaktır: 

DİKKAT 

YÖRESİNDE 
KONUŞLANDIRILACAK MW 
GÜCÜNDE MOBİL SANTRAL İLE İLGİLİ 
TEKLİF VERME DOKÜMANIDIR. 
MÜSAADESİZ AÇANLAR HAKKINDA 
GEREKLİ KOVUŞTURMA 
YAPILACAKTIR. 

Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi, 
teklifin yanlışlıkla ve erken açılmasıyla 
sonuçlanabilir. Bu durumda, teklif olduğu 
gibi iade edilir ve Teklif Sahibi hiçbir şekilde 
hak iddia edemez. 

a- Birinci zarf: 
pTEKLİF TEMİNATIDIR" ibaresine havi 

olacak ve aşağıda belirtilen dokümanları 
ihtiva edecektir: 

- Takdim (teklif) mektubu (hiçbir fiyat 
içenneyecektir). 
- Geçici teminat mektubu. 
- Sözkonusu sözleşme dokümanlarının satın 
alındığını gösterir TEAŞ veya banka 
makbuzu. 
-Hizmet Güvence Formu (Ek-4). 
- Tesisin konuşlandırılacağı yerin harita 

i üzerinde gösterilmesi ile tesis yerleşim planı 
ve en yakın iletim hattına irtibatlandırılması 
için ayrıntılı olarak hazırladığı projeler. 
- Teklif Sahibinin ve/veya ortaklarının son iki 
yıla ait finansman durumlarını gösteren belge. 

8.4. in case it is deteeted that the Bidder has 
made fraudulent alterations in this 
specifıcation and the annexes thereto, 
submitted false and misleading documents or 
made such statements, its bid shall not be 
taken into consideration for evaluation and 
the bid security thereof shall be forfeited. in 
case of detection of such a circumstance after 
the signing of the Contract, its performance 
security shall, upon the termination of its 
Contract, be forfeited. 

8.5. The Bidder shall furnish its bid in form 
of four elosed and sealed envelopes. The 
follovving statements shall be vvritten on the 
envelopes: 
DİKKAT 

YÖRESİNDE 
KONUŞLANDIRILACAK MW 
GÜCÜNDE MOBİL SANTRAL İLE İLGİLİ 
TEKLİF VERME DOKÜMANIDIR. 
MÜSAADESİZ AÇANLAR HAKKINDA 
GEREKLİ KOVUŞTURMA 
YAPILACAKTIR 

Non-conformity with the requirements above, 
may result in the opening of the bid by 
mistake or in the earlier opening thereof. İn 
such a circumstance. the bid is returned intact 
and the Bidder may not make any claim in 
any respect whatsoever. 

a. First envelope: 

shall bear the title "TEKLİF TEMİNATIDIR" 
thereon and contain the following documents: 

- presentation (bid) letter (shall not contain 
any price quotation). 
- letter of bid security. ! 
- TEAŞ or bank receipt. evidencing the i 
purehase of the Contract documents in j 
question. 
- Service Vv'arrantv Form (Annex-4). 

. : j 

- detailed dravvings shovving the location of i 
the plant on the map and plant lavoııt and its j 
conneetion to nearest transmission I ine. i 

- Document. shovving the financial slales of 
the Bidder and/or the partners thereof lor the 

j last tvvo ycars. 
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- Teklif tarihinden önce alınmış olan ticaret 
sicil gazetesi sureti ve Ticaret sicil belgesi, 

b- İkinci zarf: 

"TEKLİF FORMLARIDIR" ibaresine havi 
olacak ve Fiyat Teklif Formunu ve Fiyat 
Dağılım Tablosunu (Ek-2 ve Ek-3) ihtiva 
edecektir. 
Teklif Sahibi Fiyat Teklif Formu ile birlikte 

- önerdiği teklif miktarının (kira ve yakıt 
bedelleri için ayrı ayrı) nasıl oluştuğunu 
açıklayan formülleri ve detaylı maliyet 
analizini, bu işe ilişkin nakit akım ve 
finansman tablolarını, 
- sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacak 
olan eskalasyon formülü endekslerinin teklif 
verme tarihindeki değerleri ile ilgili belgeleri 
verecektir. 

c- Üçüncü zarf: 

"DOKÜMANLAR" ibaresine havi olacak ve 
Teklif Sahibinin teklifi, parafe edilen tüm 
sözleşme dokümanları, kataloglar ve diğer 
dokümanlar bu zarfa konacaktır. Ayrıca 
aşağıdaki konularda istenen bilgi ve belgeler 

! de bu zarfa konulacaktır: 

ı - 4. maddede belirtilen belgeler (birinci zarfa 
konulan belgeler hariç). 

I - Santral konfıgürasyonu hakkında bilgi. 
tesisin boyutları, üretim ve iç ihtiyaç sistemi 

ı ile enterkonnekte sisteme bağlantısını içeren 
tek hat şeması, ünite ve tesis gücü. ünite baz 
yükü. performans ve karakteristik değerleri. 

1 ünitelerin yüklenme eğrileri (MW. MVAR 
diagramlan). teçhizatın imalat yılı. santralın 
yıllık net enerji üretim miktarı, santralın yıllık 
çalışma süresi, santralın arızi devre dışı olma 
süresi, revizyon süresi, soğutma sistemi, vs. 
Ayrıca ek-K'de verilen tablo da Teklif Sahibi 
tarafından doldurulacaktır. 

Santralda kullanılacak yakıt cinsi, 
özellikleri. ısı sarfiyatı, yakıt temini. 
taşınması, depolanması, yakıt tüketimi. 

- Trade Register Certifıcate or a copy of trade 
register newspaper taken before the date of 
bid submission, 

b. Second envelope: 

Shall bear the title "TEKLİF 
FORMLARIDIR" and contain Price 
Quotation Form and Price Breakdovvn Table 
(Annex-2 and Annex-3). 
The Bidder shall also attached to the Price 
quotation Form 
- the formulas which clarify the formation of 
the bid price amount (for hire and fuel 
charges separately) offered and the detailed 
fınancial analyses thereof, cash fi o w and 
fınance tables related to this job,and 
- the documents related with the values of 
indexes, on the date of bid submission, for 
the escalation formula which shall be 
implemented as specifıed in the Contract. 

c. Third Envelope: 

Shall bear the title "DOKÜMANLAR" and 
the price quotation of the Bidder. Ali 
initialised contract documents. catalogues and 
other documents shall be put into this 
envelope. Furthermore; the follovving shall 
also be enclosed in the third envelope: 

-The documents stated in the Article 4 
I (except for those put into the fırst envelope). j 

ı - Information on the power plant's ; 
I confıguration. the size of the plant. single line 

digram vvhich shows the generation. internal i 
! auxiliary system and connection to the 

transmission line. unit and facility installed 
capacities. base load. performance and i 

i characteristic values of units. loading curve of j 
j unit (MW. MVAR diagrams). year of i 
i manufacture for equipment. net annual energy 
! generation amount of the po\verplant. annual 

operating period of the po\ver planı. 
contingency outage duration.revision period. 
cooling system. e te . Furthermore. the table 

j given in annex-8 shall be filled by the Bidder. 

I - Information on type. features. heat value of 
i the fuel to be used at the po\ver plant. also on ' 
| the supply. transport. storage and ' 
! consumption thereof. > 
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- Emisyon değerleri (NOx, SOx, toz, CO 
mg/m3. 02 % kuru bazda), baca gazı debisi, 
emisyon azaltıcı önlemler, tesislere ilişkin 
bilgiler, atıksu cinsleri, miktarları, özellikleri, 
bertaraf Yöntemleri, Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinde belirtilen deşarj kriterlerinin 
sağlandığına dair bilgiler, Gürültü Kontrol 
Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere 
uyulacağını belirten bilgiler, katı atıkların ve 
atık yağların bertarafına ilişkin bilgiler, 

- Ham suyun nereden ve nasıl temin 
edileceği. 
- Haberleşme ve manevralar için 
muhabereyi nasıl sağlayacağı, 

- Teklif sahibinin kendisinin ve/veya 
ortaklarının en az bir elektrik santralının 
tesisini ve montajını yapmış olduğunu ya da 
işletmiş veya işletmekte olduğunu ya da 
santral ana teçhizat ekipmanlarını (diesel 
generator grupları) üretmiş olduğunu gösterir 
belge(ler). 

- Teklif edilen diesel generator gruplarının 
referansları. 
- İş programı (Teklif Sahibi konuşlandırma 
dönemine ait iş programını, tesisle ilgili 
alınması gerekli tüm izinlerin kendisi 
tarafından alınacağını dikkate alarak ayrıntılı 
olarak verecektir) 

d) Dördüncü zarf: 

"Konuşlandırma Yerinin Değiştirilmesi 
Talebi" (Madde 19) maddesinde belirtilen 
hususlar için hazırlanan teklif, dördüncü zarfa 
konulacak ve üzerine 
"KONUŞLANDIRILMAK İSTENEN 
ALANDA DEĞİŞİKLİK OLMASI 
DURUMU" diye yazılarak teklif ile birlikte 
verilecektir. 

MADDE 9 - GEÇİCİ TEMİNAT 

Teklif Sahipleri teklif verdikleri her bir yer 
için teklif bedelinin %3 (üç)'ü oranında 6 
(altı) ay süreli bir geçici teminat mektubunu 
(TEAŞ tarafından kabul edilebilir bir 

| formda. Ek-6) teklifleri ile beraber 

- Emission values (NOx, SOx, dust, CO 
mg/m3, 02 % in dry base). flue gas flow rate. 
emission reduction measures. information 
about the facilities, types of waste waters, 
amounts, features, disposal and treatment 
methods, information which shows that the 
decharge criterias specifıed in the Water 
Pollution Control Regulation has been 
applied, information which shows that the 
plant suits the criterias specifıed in the Noise 
Control Regulation, information about the 
disposal of the solid wastes and waste oil, 

From where and how the water will be 
provided, 

The methods that will be applied for the 
communication and the reporting of the 
maneuvres, 

Document(s), evidencing that the Bidder 
itself and/or its partners have already carried 
out the installation and erection of at least one 
power plant or it has operated or currently 
operating at least one power plant or 
manufacture the main power plant equipment 
(diesel generator groups). 

- references of the offerred diesel generator 
groups. 
- Work schedule (The Bidder shall submit in 
detail its vvork schedule relating to the period 
of deployment taking into consideration that 
ali necessary permissions related to the 
facilitv shall be taken by itself). 

d. Fourth Envelope: 

The bid prepared for the issues set forth in the 
article concerning "Demand for the Change 
of Deployment Site" (Article-19). shall be 
enclosed in the fourth envelope and shall. 
having been vvritten thereupon the title 
"KONUŞLANDIRILMAK İSTENEN 
ALANDA DEĞİŞİKLİK OLMASI", be 
submitted together \vith the bid. 

ARTİCLE 9- BİD SECURITY 

The Bidders shall. together with their bids. 
furnish a bid security (in a form acccptable by 
TEAŞ. annex-6) for each of the location they 
bid for. having a value of %3 (three perçem) 
of the bid pricc and a validiıy period of 6 
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vereceklerdir. 

Geçici Teminat ABD $ bazında olacak ve; 

- Türk firmaları teminat mektubunu Türk 
bankalarından veya Bankalar Kanununa tabi 
kuruluşlardan temin edecektir. 

- Yabancı firmalar ülkesindeki başlıca 
bankalardan birinin kontrgarantisine 
dayanarak Türk bankalarından biri tarafından 
düzenlenmiş teminat mektubu vereceklerdir. 
Aynı bankanın yurt dışındaki bir şubesinin 
vereceği kontrgarantiye istinaden 
Türkiye'deki şubesince düzenlenecek teminat 
mektubu kontrgarantili bir teminat mektubu 
olarak kabul edilmeyecektir. 

Geçici Teminat Mektubu, ihale üzerinde 
kalan firmadan Kesin Teminatın alınarak, 
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip iade 
edilir. 

TEAŞ tarafından Geçici Teminat 
mektubunun süresinin uzatılması istenebilir. 

MADDE 10 - VERGİ, RESİM VE 
HARÇLAR 

Teklif konusu iş ile ilgili teklif giderleri, 
ihalenin yapılması, onay ve izinlere ilişkin 
işlemler ve Sözleşmenin akdi ile ilgili vergi, 
resim, harç (gümrükte ödenecekler de dahil 
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), fon ve 
diğer bütün masraflar (karar ve sözleşme 
damga vergileri dahil) Teklif Sahibine ait 
olacaktır. 

| 

MADDE 11 - TEKLİFLERİN 
VERİLECEĞİ YER VE TARİH 

Teklif sahipleri, teklif zarfının üzerine ekteki 
etiketi (Ek-5) doldurarak yapıştıracak ve 

i tekliflerini en ueç / n000 günü saat 12.00 
! ye kadar " TEAŞ TİCARET DAİRESİ 

BAŞKANLİĞİ. İnönü Bulvarı, No:27 Kat-
15 Oda No- 06100 
Bahçelievler/ANKARA" adresine verecekler 
veya belirtilen saatte anılan yerde bulunacak 

| şekilde postalanacaklardır. Belirtilen gün ve 

(six) months. 

The bid security shall be on the basis of US $ 
and; 

- Turkish firms shall obtain the letter of 
security from Turkish Banks or foundations 
dependent on Banks Law. 

- Foreign banks shall submit bid security 
letters issued by Turkish banks vvhich are 
based on the counter-guarantee of one of the 
principal banks in their own country. The 
letter of security issued by its branch in 
Turkey, basing on the counter-guarantee to be 
provided by a branch abroad of the same 
bank, shall not be deemed to be a letter of 
security with requisite counter-guarantee. 

The letter of bid security is, upon having 
received Performance Security from the firm 
vvinning the bidding, returned thereto, 
following the signing of the Contract. 

TEAŞ may ask for the extension of the 
validity period of the Bid Security. 

ARTIC4JE 10- TAXES, DUTIES AND 
CHARGES 

Bidding costs related with the subject work of 
the bid, procedures related to the approval 
and permissions, taxes, stamp duties and 
charges (ineluded those to be paid at customs 
but not limited thereto) fund contributions 
and ali other expenses (ineluding decision 
and Contract stamp duties) related with the 
awarding of the bid and execution of the 
Contract. shall be under the responsibility of 
the Bidder. 

ARTICLE 11- ADDRESS AND 
DEADLİNE FOR SUBMISSION OF BIDS 

The Bidders shall. fılling in the label attached 
hereto (Annex-5). stick it on the bid envelope 
and deliver their bids to the address: "TEAŞ 
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İnönü 
Bulvarı. No: 27. Kat-5. Oda No 06100 
Bahçelievler/ANKARA" on the date of 

1 /2000 by 12.00 o'clock at the latest or 
sent them by mail so as to be at the said 
address and specified hour. The bids to be 
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saatten sonra verilecek teklifler veya 
postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacak ve kabul edilmeyecektir. 

MADDE 12 - TEKLİFLERİN AÇILMASI 

Teklifler .../.../2000 günü saat .... de TEAŞ 
İnönü Bulvarı. No:27 06100 
Bahçelievler/ANKARA adresinde, giriş 
katındaki Satmalma ve İhale Komisyonu 
Odası'nda alenen açılacaktır. 

Birinci zarfın alenen açılması ve belgelerde 
noksanlık olup olmadığının tesbiti sonucunda 
belgeleri tamam olan teklif sahiplerine ait 
tekliflerin ikinci zarfı açılacaktır. . Birinci 
zarf içinde olması istenen belgelerden eksik 
olan var ise ikinci zarf açılmayacak ve teklif 
geçersiz sayılacaktır. 

MADDE 13-OPSİYON 

Teklifler, teklif açılma tarihinden itibaren 180 
(yüzseksen) gün süre ile sabit ve geçerli 
olacaktır. Teklif sahipleri bu süre için, 
TEAŞ'a teklifleri ile bağlı kalacaklardır. 
Opsiyonun son günü bir tatil gününe rastlarsa, 
opsiyon. tatilden sonraki ilk çalışma gününe 
kadar kendiliğinden uzamış olacaktır. 

MADDE 14 - TEKLİFLERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ VE TEKLİF 
SAHİBİNİN TEKLİFİNDEN 
VAZGEÇMESİ 

Teklif alma gün ve saatinden sonra gelen 
teklifler, değişiklikler ve teklif iptalleri 
dikkate alınmayacaktır. 

Teklif Sahibi, teklifler açıldıktan sonra 
teklifinden vazgeçerse Geçici Teminatı: 
protesto çekmeye, ihtarda bulunmaya veya 
mahkemeden karar almaya gerek kalmaksızın 

delivered later than the date and hour 
specifıed above or occurrences of delays on 
the post shall not be considered and accepted. 

ARTICLE 12- OPENING OF BIDS 

The bids shall be opened publicly in the room | 
of the Committee for Procurements and 
Contract Awarding on the entrance floor at 
the following address: TEAŞ, İnönü Bulvarı, 
No: 27 06100 Bahcelievler/ANKARA on the 
date of / /2000 at o'clock. 

Upon the checking process to fınd out 1 
whether bidding fıles submitted have or not 
any missing requisite documents therein, the 
second envelopes of those Bidders whose 
bidding documents are complete, shall be 
opened. in case any missing one is identified 
among the documents stipulated to be 
enelosed in the fırst envelope, the second 
envelope shall remain unopened and such bid 
shall be deemed to be invalid. 

ARTICLE 13 - PERIOD OF VALIDITY 
OF BIDS 

Bids shall, from the date of the deadline for 
bid submission. remain fixed and valid for a 
period of 180 (one hundred and eighty) days. 
For this period, Bidders shall remain bound to 
TEAŞ with their bids. If the last dav of the 
bid validity period happens to concide vvith a 
holiday. the validity of such bid \vill have 
been automatically extended to the first 
working day that comes thereafter. 

ARTICLE 14 - MODIFICATION OF 
BİDS OR BİDDERS WAIVER 

Bids. modifications or bid cancellations that 
arrive after the deadline tor submission ot 
bids.shall not be laken into consideration. 

If the bidder uaives its bid after the bid 
opening. the bid security thcreof is Ibrfeited 
by TEAŞ. vvilhout nceding to protesl. \varn or 
obtain a court decision. lhmever. from the 

file:///vill
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TEAŞ tarafından irat kaydedilir. Ancak 
TEAŞ. Madde 11 'de yazılı teklif verme 
tarihinden itibaren opsiyonu içinde, Teklif 
Sahibinin teklifini red veya kabul ettiğini 
Teklif Sahibine tebliğ etmediği ve Teklif 
Sahibi opsiyonu uzatmadığı takdirde Geçici 
Teminat iade edilir. 

Teklif sahiplerinden Sözleşmenin 
imzalanmasından önce gelebilecek tadilat, 
ekleme, tamamlama, çıkarma ve görüşme 
talepleri kabul edilmeyecek ve dikkate 
alınmayacaktır. 

MADDE 15 - TEKLİFLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeterlilik değerlendirmesi, tekliflerin 
değerlendirilmesi işlemi sırasında şartnamede 
belirtilen hükümler doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir. 

Sözleşme dokümanlarına göre hazırlanmamış 
teklifler ve sözleşme dokümanlarında 
belirtilen şartlara uymayan teklifler ile çevre 
mevzuatına uygunluğu sağlayacak arıtma 
tesislerini önermeyen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yeterli görülen tekliflerin değerlendirilmesi 
ve karşılaştırılması için 4.ncü maddede 
belirtilen belgelerle beraber aşağıdaki 
hususlar da dikkate alınacaktır; 

. sözleşme dokümanlarına uygunluk, 

. tesisin güvenilirliği, kabiliyeti, uluslararası 
standartlara uygunluğu. 
. tesisin emre amadeliği. 
. iş programı. 
. garanti edilen performans değerleri (yıllık 
net üretim, çalışma süresi, yakıt 
tüketimi.vs). 
. teklif fiyatı. 

Net çıkış gücü. teklif verilen yer için 
belirlenen gücün üzerinde olan teklifler 
belirlenen güç olarak dikkate alınacaktır. 
Daha alımdaki teklifler ise değerlendirmeye 

date of bid submission specifıed in Article 11 
hereinabove, but vvithin the period of bid 
validity, if TEAŞ fails to notify the Bidder of 
whether the bid thereof has been accepted or 
rejected and the Bidder does not extend the 
validity date of its bid, then the Bid Security 
is returned.. 

Requests from Bidders, arrived prior to 
Contract signing, for modificafion, addition, 
completion, reduction or negotiation shall not 
be accepted and taken into consideration 

ARTİCLE 15 - EVALUATION OF BIDS 

Pre-qualifıcation evaluation shall, in line with 
the provisions specifıed in the contract, be 
made in the course of evaluation of bids.. 

Those bids which have not been prepared 
according to the contract documents or those 
ones which do not comply with the 
conditions prescribed in the contract 
documents or those ones which do not 
propose the treatment plant that will provide 
accordiance with the environmental 
regulations, shall not be taken into evaluation 
process. 

For the evaluation and comparison of those 
bids which have been established as qualified 
offers, follovring conditions shall also be 
taken into consideration. along with the 
documents specifıed in Article 4; 

• conformity with the contract documents. 
• reliability of the facility. its capability and 
conformity with the international standards. 
• availability of the facility 
• \vork schedule 
. guaranteed performance values (annual net 
generation. operating period. fuel 
consumption ete. ) 
• bid price. 

Those bids whose net output capacities are 
över the capacity level specifıed for the 
location bidded for. shall be taken into 
account as bids with the specifıed capacily. 

file:///vork


- 2 1 7 -

alınmayacaktır. 

MADDE 16 - İŞİN VERİLMESİ VE 
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 

TEAŞ ekonomik ve teknik görüş açısından ve 
dikkate alınacak diğer faktörler bakımından 
ihaleyi, teklif dokümanlarına en uygun ve en 
avantajlı teklifin sahibine verme hakkına 
sahiptir. TEAŞ, Teklif İsteme Şartnamesi ile 
eklerine göre Teklif Sahiplerinden alınacak 
teklifler gereğince, teklifte bulunan Teklif 
Sahiplerine Madde 3 de tanımlanan işi verip 
vermemekte veya dilediğine vermekte 
serbesttir. TEAŞ, 2886 sayılı yasa ile ek ve 
değişikliklerine tabi değildir. 

TEAŞ herhangibir sebep göstermeksizin veya 
herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı 
kalmaksızın tekliflerin tümünü veya bir 
kısmını reddetme hakkına sahiptir. Tekliflerin 
kabul edilmemesi halinde Teklif Sahipleri 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı 
gibi tazminat veya herhangi bir ödeme 
talebinde bulunamaz. 
TEAŞ. tekliflerin açılmasından sonra 
herhangibir nedenle Sözleşme imzalamaktan 
vazgeçebilir. Bu durumda. Teklif Sahibinin 
geçici teminatları iade edilir. Teklif Sahibi 
başka bir hak iddia edemez. 

Tekliflerin değerlendirilmesi yapıldıktan 
soma en uygun görülen Teklif Sahibi 
Sözleşme imzalamaya çağrılır. Kesin 
teminat alınarak sözleşme imzalanır ve bu 
suretle ihale kcsinleşir. 

Seçilen ve kendisine bildirim yapılan firma 
bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) 
gün içinde sözleşme imzalamaya mecburdur. 
Bu mecburiyete uymadığı takdirde, başarılı 
Teklif Sahibinin geçici teminat mektubu. 

Bids whose net output net capacities are 
below the capacity level specified for the 
location bidded for, shall not be taken into 
evaluation. 

ARTICLE 16 - AWARD AND SIGNING 
OF CONTRACT 

TEAŞ reserves the right to award the contract 
to the Bidder whose bid provides the highest 
conformity with bidding documents and is the 
most advantageous one from economical and 
technical point of view and also from the 
standpoint of the other factors to be taken into 
consideration. TEAŞ, pursuant to bids to be 
received from the Bidders according to the 
Bid Invitation Specifıcation and the annexes 
thereto, is totally free to award or not to 
award the subject work of bid defıned in 
Article 3 to offering Bidders or award it to 
any other body at its discretion. TEAŞ is 
neither subject to the Law No. 2886 nor to 
any addendum or modifıcations issued related 
therewith. 

TEAŞ reserves the right to reject ali or part of 
the bids without showing the grounds of its 
action or vvithout being subject to any 
restriction and formality. in case of non-
acceptance of their bids, the Bidder neither 
shall make any claim nor shall ask for any 
indemnification or payment. 

After the opening of the bids, TEAŞ may 
vvaive Contract signing for any reason. İn 
such a circumstance, the bid securities of the 
Bidder are returned thereto. The Bidder may 
not claim any other right vvhatsoever. 

After the bid evaluation. the Bidder vvhose 
bid is found most suitable. is invited to sign 
the Contract. Upon receiving the bid 
security. the Contract is signed and thereby 
contract avvarding is finalised. 

The fırm vvhich has been selected and to 
\vhich the contract notification has been 
made. is obliged to sign the contract vvithin 
30 (thirty) days at the latest after the 
notification date. İn case of its non-

file:///vhich
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protesto çekmeye, ihtar etmeye, mahkemeden 
karar almaya gerek kalmaksızın TEAŞ adına 
nakte çevrilerek gelir kaydedilir ve 
değerlendirmede ikinci olan Teklif Sahibi 
sözleşme imzalamaya çağrılır. İkinci teklif 
sahibi ile de sözleşme imzalanamazsa aynı 
işlem üçüncü teklif sahibi ile yapılır. 

En uygun teklifi takip eden iki firmanın 
geçici teminat mektupları da seçilen firma ile 
sözleşme imzalanıncaya kadar tutulur. Diğer 
firmaların geçici teminat mektupları iade 
edilir. TEAŞ tarafından tutulan teminat 
mektupları için bu süre içinde firmalar 
herhangi bir gider ve faiz isteğinde 
bulunamazlar. 

MADDE 17 - ANLAŞMAZLIKLAR 

İş bu Teklif İsteme Şartnamesinin ve buna 
atfen yapılacak sözleşmenin 
uygulanmasından doğacak her türlü 
anlaşmazlıkları çözmeye, Ankara 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
Uygulanacak hukuk Türkiye Cumhuriyeti 
(T.C.) Maddi ve Usul hukukudur. 

MADDE 18 - BİLDİRİMLER 

Madde 4' de istenen belgede belirtilen adres. 
Teklif Sahibinin kanuni ikametgah adresi 
olarak kabul edilir. Bu adres. Teklif Sahibinin 
TEAŞ'a noter aracılığı ile yapacağı adres 
değişikliği tebligatı ile değiştirilebilir. Başka 
şekil ve surette yapılacak adres değişiklikleri. 
Teklif Sahibinin kanuni ikametgah adresini 
değiştirdiği anlamına gelmez. 

compliance with this obligation, the bid 
security letter of such a Bidder, vvithout 
needing to protest, warn or obtain any court 
decision, is forfeited and the Bidder who 
ranked second in the bid evaluation, is invited 
to sign the bid.in case of failure to sign the 
contract with the second bidder, the same 
procedure is followed vvith by the tlıird 
bidder. 

The bid security letters of the two firms 
which have just folIowed the most suitable 
bid, are also retained until the contract 
signing vvith the fırm selected. The bid 
security letters of other firms are returned. 
For the period within which the bid securities 
are retained by TEAŞ, the firms may make no 
claim for any expense or interest. 

ARTICLE 17 - DISPUTE 

in order for the settlement of ali kind of 
disputes that will arise from the 
implementation of this Bid Invitation 
Specification and the Contract to be made in 
reference thereto, Lavv Courts of Ankara and 
Ankara Execution Offices are authorized. The 
governing lavv shall be Substantive and 
Procedural Statute of Republic of Turkey 
(RT). 

ARTICLE 18 - NOTICES 

The address specifıed in the document asked 
for in Article 4. is acknovvledged as the 
domicile of the Bidder. This domicile may 
only be changed by delivering a notice by the 
Bidder to TEAŞ through notan'. Address 
changes that shall be made by other means or 
\vays. may not mean that the Bidder has 
changed its domicile. 

Her türlü tebligat. Teklif Sahibinin kanuni ı Ali kind of deliveries shall be served upon the 
ikametgah adresine yapılacak ve bu adrese Bidder's domicile. and ali kind of \vritten 
yapılacak her türlü yazılı tebligat Teklif notice served upon such address shall be 
Sahibine yapılmış kabul edilecektir. deemed to have been served upon the Bidder. 

TFAŞ'm ADRESİ : Türkiye EK 
Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) 
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI. 
İnönü Buharı. No:27 Kat-15 Oda No:. 
06100 Bahcelievler/ANKARA 

•ktr ik The address of TEAŞ: Türkiye Elektrik 
Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) 
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnönü 
Buharı. No: 27 Kat: 5. Room No: 
06100 Bahçelievler-ANKARA 

file:///vays
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MADDE 19 - KONUŞLANDIRMA 
YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ 

TEAŞ, mobil santralın teklif verilen yerden 
başka bir yere konuşlandırılmasına veya 
konuşlandırılmış bir mobil santralın başka bir 
yere götürülerek yeniden konuşlandırılmasına 
ihtiyaç duyabilir. Bu durum için, Teklif 
Sahibi yapılması gereken işler (nakliye, 
montaj, demontaj, tekrar işletmeye alma 
gibi) ve bu işler için gereken masrafları 
hazırlayıp ayrı bir zarfa koyacak (4.zarf) ve 
zarfın üstüne "KONUŞLANDIRILMAK 
İSTENEN ALANDA DEĞİŞİKLİK 
OLMASI DURUMU" diye yazarak teklifi ile 
birlikte verecektir. 

MADDE 20 - TEKLİF İSTEME 
ŞARTNAMESİNİN EKLERİ 

Bu Teklif İsteme Şartnamesi aşağıdaki ekleri 
ile bir bütün olup birbirlerinin tamamlayıcısı 
ve ayrılmaz parçalarıdırlar. 

1. Mobil santralların çalıştırılacağı yerlerin 
listesi (Ek-1) 
2. Fiyat Teklif Formu ve Fiyat Dağılım 
Tablosu (Ek-2 ve Ek-3) 
3. Hizmet Güvence Formu (Ek-4) 
4. Etiket (Ek-5) 
5. Sözleşme Taslağı 
6. Teminat Mektup Örnekleri (Ek-6) 
7. Finansman Tablosu (Ek 7) 
8. Santrala Ait Karakteristik Bilgiler (Ek-8) 

ARTICLE 19 - DEM AND FOR CHANGE 
OF DEPLOYMENT SİTE 

TEAŞ, may feel the necessity for the mobile 
power plant to be deployed in a site other 
than the site on vvhich the bid has been based, 
or for an already deployed mobile povver 
plant to be moved to somewhere else for the 
re-deployment thereof. For such a case, the 
Bidder shall, preparing a document for the 
vvorks required (such as transport, erection, 
dismantling) to be performed and the 
corresponding expenses to be required 
therefor, enclose, it in a separate envelope (4,h 

envelope) and shall, vvriting thereon the 
statement of "KONUŞLANDIRILMAK 
İSTENEN ALANDA DEĞİŞİKLİK 
OLMASI DURUMU", deliver it together 
with its bid. 

ARTICLE 20 - ANNEXES OF BİD 
INVITATION SPECIFICATION 

This specifıcation of invitation for bids, 
together with the follovving annexes thereto, 
make up a vvhole, and constitute 
supplementary and inseparable parts to each 
other. 
1. List of the sites vvhere the mobile power 
plant will be operated (Annex-1 ) 
2. Price Quotation Form and Price 
Breakdovvn Table (Annex-2 and Annex-3) 
3. Service Warranty Form (Annex-4) 
4. Label (Annex-5) 
5. Draft Contract 
6. Examples of Security Forms (Annex-6) 
7. Table of Finance (Annex-7) 
8- Characteristic data belong to the povver 
plant (Annex-8) 
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EK-5 

Türkiye deki Mevcut Mobil 
Santraller île İlgili Bilgiler 





SÖZLEŞMESİ BİTEN MOBİL SANTRALLAR 

Mobil 

Santralın 

Adı 

Vanl 

Silopi 1 

Hakkari 1 

İdili 

Firma 

Adı 

ENER 

KEY 

AKSA 

İDİL 

Sözleşme 

Gücü 

MW 

20 

35 

10 

10 

Kurulu Güç 
MW 

23 

44 

15 

11 

4x5,75 

7x6,280 

4x2,7+1x4,2 
2x5,5 

Sözleşme 

Tarihi 

22.12.1998 

05.02.1999 

07.01.1999 

08.02.1999 

Üretime 

Giriş 

Tarihi 

26.07.1999 

04.09.1999 

01.10.1999 

22.05.2000 

Sözleşme 

Süresi 

Yıl 

3 

3 

3 

3 

ÇALIŞAN MOBİL SANTRALLAR 

Silopi II 

Van II 

Hakkari II 

İsparta 

Esenboğa 

Siirt 

Mardin 

İdil II 

Kırıkkale 

Batman 

Samsun I 

Samsun II 

KEY 

ENER 

AKSA 

İÇTAŞ 

ANKARA 

KONİ 

RASA 

İDİL İKİ 

BARMEK/GAMA 

FERNAS/PASİNER 

AKSA 

CENGİZ 

25 

20 

20 

20 

40 

20 

20 

20 

130 

100 

100 

100 

30,5 

24,736 

24,8 

27,928 

53,760 

25,6 

34,05 

24,4 

153,878 

117,863 

131,335 

131,335 

5x6,1 

4x6,184 

4x6,2 

4x6,982 

7x7,68 

4x6,4 

3x11,35 

4x6,1 

13x11,075 + 
1x9,903 

4x18,380 + 
3x14,781 

7x17,535 
+1x8,59 

7x17,535 + 
1x8,59 

11.08.2000 

17.08.2000 

23.08.2000 

09.10.2000 

13.10.2000 

13.10.2000 

13.10.2000 

20.10.2000 

26.01.2001 

26.01.2001 

26.01.2001 

26.01.2001 

06.09.2001 

01.06.2001 

16.08.2001 

11.10.2001 

09.08.2002 

15.09.2001 

29.09.2001 

09.09.2001 

01.03.2002 

20.07.2002 

27.02.2003 

27.02.2003 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



I. GRUP MOBIL SANTRALLAR 

Sözleşme 
Tarihi 

22.12 1998 

05.02.1999 

07.01 1999 

08.02.1999 

Üretime 
Giriş 
Tarihi 

26 07.1999 

05 09 1999 

01.10 1999 

22.05.2000 

Sözleşme 
Süresi 

Yıl 

3 

3 

3 

Sözleşme 
Bitiş 

Tarihi 
30.06.2002 

03.09.2002 

30.11.2002 

22.05.2003 

Yakıt 
Cinsi 

Fuel oil 

Fuel oil 

Motorin 

Fuel oil 

Toplam 
Üretim 
MWh 

485.025 

840.000 

240.000 

241.363 

Toplam 
Bedel 

$ 
43.167.225 

86.100.000 

34.368.000 

26.501.679 

Sözleşme 
Yakıt Bedeli 

c/kWh 
2,800 

2,655 

8,600 

2,760 

KAPASİTE ARTIŞI MOBİL SANTRALLAR 

17.08.2000 

20.10.2000 

11.08.2000 

23.08.2000 

01.06 2001 

09.09.2001 

06.09.2001 

16.08.2001 

5 
5 
5 
5 

01.06.2006 

09.09.2006 

06.09.2006 

16.08.2006 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

840.000 

806.731 

1.095.000 

876.000 

55.322.400 

51.203.229 

70.452.300 

59.883.360 

4,316 

4,077 

4,164 

4,566 

II. GRUP MOBİL SANTRALLAR 

09.10 2000 

13.10.2000 

13.102000 

13.102000 

11.10.2001 

15.09.2001 

29 092001 

#BAŞV! 

5 

5 

5 

5 

11.10.2006 

15.09.2006 

29.09.2006 

-

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

860.528 

876.000 

876.000 

1.752.000 

57.655.376 

56.081.520 

56.134.080 

114.370.560 

4,280 

4,002 

4,138 

4,036 

III. GRUP MOBİL SANTRALLAR 

2601.2001 

2601 2001 

26.01.2001 

2601 2001 

01.03 2002 

.^7_02,200_3 _ 

27 022003 

5 

5 

5 

5 

. 
-
-
-

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

5.694.000 

4.257.246 

4.380.000 

4.380.000 

283.561.200 

206.476.412 

231.264.000 

222.942.000 

2,967 

2,768 

3,000 

3,000 



Mobil 
Santralın 

Adı 

Vanl* 

Silopi 1" 

Hakkari 1"* 

İdili 

Silopi II 

Vanll 

Hakkari II 

İsparta 

Siirt 

Mardin 

Esenboğa 

İdil II 

Kırıkkale 

Batman 

Firma 
Adı 

ENER 

KEY 

AKSA 

İDİL 

KEY 

ENER 

AKSA 

İÇTAŞ 

KONİ-

RASA 

ANKARA 

İDİL İKİ 

BARMEK/GAMA 

FERNAS/PASİNER 

Sözleşme 
Gücü 
MW 

20 

35 

10 

10 

25 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

20 

130 

100 

Kurulu 
Güç 
MW 
23 

( 4x5,75 ) 

43,96 
( 7X6,280) 

15 
(4x2,7+1x4,2) 

11 
(2x5,5) 

30.5 
(5x6,1) 

24,736 
(4x6,184) 

24,8 
(4x6,2) 

27,928 
( 4x6,982) 

25,6 
(4x6,4) 

34,05 
(3x11,35) 

53,76 
(7x7,68) 

24,4 
(4x6,1) 

153,878 
(13x11,075 + 

1x9,903) 

117,863 
(4x18,380 + 

3x14,781) 

Sözleşme 
Tarihi 

22 12.1998 

05 02.1999 

07.01.1999 

08.02.1999 

11.08.2000 

17.08.2000 

23.08.2000 

09.10.2000 

13.10.2000 

13.10.2000 

13.10.2000 

20.10.2000 

26.01.2001 

26.01.2001 

Üretime 
Giriş 
Tarihi 

26.07.1999 

04.09.1999 

01.10.1999 

22.05.2000 

06.09.2001 

01.06.2001 

16.08.2001 

11.10.2001 

15.09.2001 

29.09.2001 

09.08 2002 

09.09.2001 

01.03.2002 

20.07.2002 

Sözleşme 
Süresi 

Yıl 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Yakıt 
Cinsi 

Fuel oil 

Fuel oil 

Motorin 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Fuel oil 

Toplam 
Üretim 
MWh 

485.025 

840.000 

240.000 

241.363,2 

1.095.000 

840.000 

876.000 

860.528 

876.000 

876.000 

1.752.000 

806.731,2 

5.694.000 

4.257.246 

T 

43 

86 

34 

26 

70 

55 

59 

57 

56 

56 

11 

51 

28 

20 



Samsun 1 

Samsun II 

AKSA 

CENGİZ 

100 

100 

131,335 
(7X17,535 
+ 1x8,59) 

131,335 
(7X17,535 
+ 1x8.59) 

26 01 2001 

26.01 2001 

27.02.2003 

27 02.2003 

5 

5 

Fuel oil 

Fuel oil 

4.380.000 

4.380.000 

* 30.06.2002 tarihinde sözleşme süresi sona ermiştir. 
** 03.09.2002 tarihinde sözleşme süresi sona ermiştir. 
*** 30.11.2002 tarihinde sözleşme süresi sona ermiştir. 

Not: Yakıt eskalâsyon formülü : P = P0 x ( Y-, I Y0 ) 

P : eskalâsyonlu yakıt bedeli ( 0 / kvVh ) 

Po : Sözleşme yakıt bedeli ( i I kVVh ) 

Y, = ödeme ayı başındaki yakıt bedeli ( TL / ton ) / ödeme ayı başındaki TCMB USD döviz satış kuru ( TL / USD ) 

Yo = teklif verme tarihindeki yakıt bedeli ( TL / ton ) / teklif verme tarihindeki TCMB USD döviz satış kuru ( TL / USD ) 

3 Şubat 2003 de güncellenmiştir. 
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EK-6 

Prosese ilişkin Akım Şeması 
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Proses Akım Şeması 

-Samsun Dizel Jeneratörlü Enerji Üretim Projesi Mart 2002 
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EK-7 

Santrallerin Yer Seçim izin 
Belgeleri 





- 233 -

T.C. 
SAÖUK BAKANLIĞI 

Temel Şafttık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B1Û0TSH010ÛÛ04 ANKARA 
Konu: 21U9.D3. 1 4 2 4 4 

SAMSUN VALİLİĞİNE 
(ti Sağlık MÜdürlüeû) 

İLGİ bil* tarih ve 1465 sayılı yazınız. 

İliniz, Tekkeköy İlçesi, Kiradanız Bakır İşletmeleri Sahası. F 36 c 05 a. pafta ye 3656 ao'lu 
pasteldeki. Cengiz tnant Sas. v« Tic. A.Ş. ve Cengiz Enerji Şan. Tic. AŞ. AdiOnzkhğına ait raobij 
tenaik santral konoııınriaki Ügi ysuraa ve ekieri inbelarimiftJr. 

eaarji Ûretûn Alanında bulunan. *** konusu terin, İnceleme Kural Raporu ve Velilik Olum 
doğrultusunda, Gayri Sıhhi Müesseseler Yfaatmslifiniı 9. Madde») gare^ac*, «*wo ve teplam «ağlifimi 
koruyacaktan tedbirlerin alınması va bmkdaa ttftw£ejwns bandı metaftlerjnût jâw pianöu işlen arek 
ilgili ime nûd&riûgunce korunması tartıyla yer şeoirot iwi'Verilraeei/-:Bakahlığımixca, uygun 
baluanıustur. 

Adı gecen tesis hakkında Tesis İştin*:esas o>Jeırkndinrtftoia yapılabilmeli için ilgili mevzuat 
dogruttostmds hazırlanacak bilgi ve belgelerin Bakanİı$Qtua f#dairilmeti a^nfanejecadir. 

Bîlgjmizi va aareguıi rica adanın. 

Bakana. V 
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T.C, 
SAGUK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlümü 

Sayı : B100TSH0100004 ANKARA 
*•"' 23.ÜS.Û3.: 1 4 2 4 5 

SAMSUN VAJİUÖtNE 
(11S*JIAMWÛTİÜÖÜ> 

İLGfcbila tarih ve 1464 sayılı yasını». 

timiz, Tekkaköy tlçesl. Karadeniz Belcu İsJe&neleri Sabajı, f 36 c 05 a pafta y* 3695 no'lu 
peıaaldaki Aksa Üretim A4-* «* aiMnobiJ termik sntrel kanusvndaki i)gi yaıuuı ve ekleri 
incelenmiştir. 

Enerji Ûradm Alanında bulun» efil kOBgsu tMu* İnortan» Kunıl Raporu ve Vafilik Oluru 
doğrultusunda. Gayri Sıhhi Müesseseler YgnaPnali|inaT 9, Maddesi tarağisea, çavı* ve toplum ufclıguı. 
konıyaoak tüm udbdrlerİD auanaaı ve bvakılift iejufc konun* baudı maaaAJafiain û>»r pJaaaa işlenerek 
UgİIİ imar rnûdûriugflat» korunması lirayla yor seçimi imi verilmesi BafcaıüıfturuKa uysun 
bulunmuştur. 

Adı gogen tesis lıakkmda Tesis iznine esas dejerian^iısmanin yapılabilmesi için ilgili mevzuat 
dofcruinaunda haruJanıraV bilgi ve peltelerin Btfauriiftımia g^leHlrnea gerekmektedir 

Btlgjaûi ve gereğini rica ederim. 

UtWcr 
Bakana. 
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EK-8 

Açılma Ruhsatı için Gerekli 
Olan izin Başvuruları 
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T.C. SAMSUN VALİLİĞİ 
SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAMSUN 

Samsun-Tekkeköy yöresinde kurulmakta oian dizel jeneratörlü enerji üretim tesisimiz ile 
ilgili emisyon ön izni başvuru dosyası ekte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederiz. 

I AJLd.Mrti . 

T . C 
, , SAMSUN Î î - İ 

SAĞLIK MÜDÜRLÖĞİ 
Tarih : « . ., 
S a y . : 2 3 AraliK 

Ek: Emisyon Ön izni Ess^ur.. . 
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T.C. SAMSUN VALİLİĞİ 
SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAMSUN 

Konu: Samsun Dizel Jeneratörlü Enerji Üretim Tesisi - Tesis! '7TH 

T S H ^ ? ? * 8 ? ' fiÇeSİDde' * " • de™>'«fcn Sam» Dizel JoaatödB &«g 0 ^ » 

faSSİSS?* 7 V ^ k S a r a S m D i z = ! J e n r a t a r i f l B*t f Üretim Tesisi için Tesis izm nınventaıesiflususunaa gereğini arz ederiz. ^ ' * 1 l e a s 

Saygnjanznızia, 

İŞ2-

• - • > , _ - , ^ , _ r ^ . . , . , — 

Say, i . 
4 2 3 7 c 

- Samsun DizeJ Jeneratörlü 
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Mîsa £^_J 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 
Gûtt»*ıar Cad. LSokak GOmffl 34540, IsanbU 
TaL : (0212) 657 58 6 8 / 4 7 8 66 68 pta 
Faks (0212)657 55 51 / 550.53 38 
a-mafl: eneHİÇSaksa.com.-tr 

T . C TEKKEKÖY KAYMAKAMLIĞI . İS . AĞUSTOS 2002 
TEKKEKÖY / SAMSUN Ref:AN-02/ ffiŞff 

EÜAS Yönetim Kurulu' nun 10.102001 gün ve 3-7 no.lu karan ile SAMSUN İli Tekkeköy 
mevkiinde ve Karadeniz Bakır İşletmeleri Kompleksi yanmda kurulması planlanan 100 MW' 
lık Dizel Jeneratöıiü Elektrik Üretim Tesisi' nin 1/1000 mevzii imar olara yaptırılarak 
Tekkeköy Belediyesi'nce onaylanmıştır. 

Bu balamdan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği' nin (GSMY) B İkinci Sımf Gayri Sıhhi 
Müesseseler Listesinin 26. sırasmda beMenmiş " Dizel Jeneratörü" olan Elektrik Üretim 
Tesisimizin, mevzii imar planmda gösterilen Tekkeköy İlçesi, Seiyeri Mevkiinde tapunun 
3695 no.lu parselinde kunlmasımn GSMY açısından uygunluğu (yer seçimi izm) ve Sağlık 
Koruma Bandının tespiti için ekteki rapor ve belgelerle başvuruda bulunmaktayız. 

Başvurumuzun Sayın Makarnınızca değerlendirilerek tespitlerin yapılması ve izinlerin 
verilmesi için gereğim bilgi ve müsaadelerinize srz îderiz. 

Savglarmı-ia, 

AKSA 
Enerji Üretim A.Ş. 

EKLER ı 

1) Beyanname 
2) Mevzii İmar Planı 
3) Çevre Raporu 
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c^öiz : i r f ş^Tsaaö^^ TICARET A.Ş-
YE 

CENGİZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A-Ş. 
ABİ ORTAKLIĞI 

15AĞÜSTÖS-2Ö^ 
Re£l555 

T^lEKKEKÖYKAYMAKAMUĞI 
TEKKEKÖY/SAMSÜN 

JSÜAŞ Yönetim Eiıram'ıınn 10.012001 gün TO^ 
mevkiinde ve Kararimi7 Bakır İşletmeleri Kompleksi v a n i n d ^ ^ â ^ o a ^ ^ | | ^ p ç ^ ^ 0 
MWTık Dizel JeneratöriüHektrikÜretim Tesisi'nin IflOÖik^Mmfiğ^u^ 
Tekkei^Be]ediyesi,ncec^ıayIaI^m5tı^. İ .. 

Bu bakandan Gayri Sıhhi MOessesekr Yönetmel^L'nia ( GSMY }B îkincıj&^ 
MflesseseJerlisas&m 26v snasmdabeMemniş " Dizel Jeneratûıü^ olm 
Tesisnnızin, AJBVZÜ mıarplanmdâ gösterilen. Tekkeköy İlçesi, Seferi Mevkimâe 

J l ^ j i j c ^ GSMY açısmdattTgrgpnlııga( yer seçinttiznr} ve* 
| ^ e ğ p | ^ § ^ - e k t e k i rapor ve belgelerle faaşvnrada bnfanmaktayız. 

"^^^şnzrig^yjyMakanımiTca değeriendirilerek tespitlerin yapılması ve izinlerin 
îsHçm'geregmm bilgi ve müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A-Ş. 
CENGİZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A-Ş-

ADİ ORTAKLIĞI 

EKLER: 

1. Beyanname 
2. Mevzii İmar Planı 
3. Çevre Rapora 



• ̂ '•^."^m _ 24i - Sü^*-'-

CENGİZ İNŞAAT-SfeSS^^ ^ J £ n'«?•*. -

CENGİZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.S. • "* *C ~ . 
ADİ ORTAKLfĞl ~ J? \J_ 

23 12 23Ö2 

* v 

T. C SAMSUN. VAIİIİĞf 
SAĞLIK TL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAMSUN-

< 

*as 

SamsLm-Tel*ek&|3*resmde fcurulmafctasOİaFi dizel jerteıs&örtü enfcm üretim tesisimiz ite 
f Hş$.emfsjc^drrGttî basuru d ö ^ ^ 

GJ&fşgfnı a ö yeleriz. 

Sa^da^gf' 

^--* -^V ,-£ 
^ ^ ^ - £ vT: 

SRlöiüDüRUJĞir 
Tarih—"- _ " ^ 
sayr - £ î AraLk 2002 s-vfc 

^m *ı 
=k: Emisyon Ön İzni Başvuru Dosyası - ^^^•'/zJ^Jj/' 

•c_ ~/oC^~-> C. • - ? ? 

Aitunizade Mahiriz Caddesi Ng:52 Üsküdar/İSTANBUL 



• ^ ^ ^ ^ ^ ~ 24Z T £I?MGI* ^ e r ^ r m#*w**ffkf 
CENGİZ ÎNŞAAT SANAYl V E Th - ,•#&.-*-' 

VE ^ - V « 
CENGİZ ENERJİ SANAYl VE T . ^ . - ^ - l- ~= 

ADİORTAKLLC \ ~~ * 

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ 
SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAMSUN 

Komı^SamsunDızeiJeneıatâdû^nerjı Üretim Tesisi - Tesis izni 

Te^eKJy.fiçesMe, yapnm devam eden Samsun Dizel Jeneratörlü Enerji Ûre^tn 
* 5 f e » î a î için müracaatta bufonmaktajjaz. Santral ile ügffi genel bıîcüen 

rai: Sanana Dizel JenerataâB Enerji Üretim Tesisi ıpm "Tesis 
arz ederiz. jft« 

Ek: S amsun Dizel Jeneratörlü Enerji Üretim Tesisi ile ilgili gene. 

^ iv Altun'z3de Mahiriz Caddesi No:52 L. 
= »« . t... ^30 216 474 9694-474 7160 FÎ.. 
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EK-9 

İhale Değerlendirme Raporu 
ve Ekleri 





EK-1C 

FİNİKE - FETHİYE 
FİYAT TABLOSU 

SIRA 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1(3 

FİRMA 

AKSA 

CENGİZ İNŞ VE ENERJİ 

YPM 
GAVIA-BARMEK-ANTALYA-
GÜÇBİRLİĞI-ALKE-ATAÇ 

ZORLU 

BİLEN A Ş . 

KARADENİZ ENERJİ YATIRIM 

NUROL-ENERPOVVER 

DEMİR ENERJİ 

AGI : İNŞ. ' 

SERENAEND 

AYE:N ENERJİ 

TOKER USLUER 

İÇTAŞ EN.AŞ 

GÜRİŞ 

AK ENERJİ 

HİZMET BEDELİ 

KİRA 

2,2500 

2,3000 

2,3000 

2,2000 

2,3930 

2,2466 

2,7900 

2,2200 

2,6309 

2,2600 

1,8010 

3,8000 

2,9781 

3,3900 

3,8987 

2,9190 

YAKIT 

3,0300 

3,0200 

3,1000 

3,2100 

3,1574 

3,3866 

2,8900 

3,5100 

3,1691 

3,5900 

4,1790 

3,1111 

4,4217 

4,0900 

3,6607 

4,9420 

TOPLAM 

5,2800 

5,3200 

5,4000 

5,4100 

5,5504 

5,6332 

5,6800 

5,7300 

5,8000 

5,8500 

5,9800 

6,9111 

7,3998 

7,4800 

7,5594 

7.861C 

ENERJİ MİKTARI 

YILLIK kWh 

876.000.000 

876.000.000 

876.000.000 

876.000.000 

932.187.400 
1- 833.500.000 

2-3-4-5 
876.000.000 

864.000.000 

876.000.000 

943.704.000 

800.000.000 

830.000.000 

876.000.000 

876.480.000 

876.000.000 

867.650.929 

871.679.64C 

ENERJİ MİKTARI 

5 YILLIK kWh 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.660.937.000 

4.337.500.00 

4.320.000.00 

4.380.000.00 

4.718.520.00 

4.000.000.00 

4.150.000.00 

4.380.000.00 

4.382.400.00 

4.380.000.00 

4.338.269.64 

4.358.398.20 



EK-4C 

FİNİKE YAKIT FİYATI HESABI 

Karayolu taşıması 
verim %43 

yakıt (Tüpraş) 
taşıma (karayolu-lzmit) 
slage(%1,5) 
navlun (%0,1) 
toplam 
yakıt maliyet hesabı: 
yakıt 
yağ 
emergency 
yakıt fiyatı 

2000,000 kcal/kwh I 
4,800 kwh/kg 
0.208 kg/kwh 

136,364 $/ton 
34,867 $/ton 
2,045 $/ton 
0,136 $/ton 

173,413 $/ton 

3.613 cent/kwh 
0.064 cent/kvvh 
0,020 cent/kwh 
3,677 cent/kwh 

I 

Deniz yolu taşıması 
verim %43 

yakıt (Tüpraş) 
taşıma (denizyolu-lzmit) 
slage(%1,5) 
navlun (% 0,1) 
toplam 
yakıt maliyet hesabı: 
yakıt 
yağ 
emergency 
yakıt fiyatı 

Bu hesaplamalarda kullanılan değerler: 
1-12.10.2000 tarih itibariyle fuel oil 91.801.000 TL/Ton, 1 $=673.206 TL alınmıştır. 
2- Fueloilin kalorifik değeri 9600 kcal/kg alınmıştır. 
3- Kara taşıma fiyatları Petrol Ofisinden alınmıştır (Finike-lzmir 23.473 TL/kg), Deniz taşıma fiyat 
4-Hesaplamalara AFİF ve ATV dahil değildir. 
5- Yağ hesabında 0,8 gr/kwh yağ yakıldığı ve yağ fiyatının 800 $/ton olduğu kabul edilmiştir. 
6- Emergency durumlar için kullanılan motorin miktarı kullanılan ana yakıt miktarının %0,5'i olara 
7- 5 yıllık üretim miktarı 4.380.000.000 kwh alınmıştır. 
8- Firmaların vermiş olduğu katalog değerleri dikkate alınarak net 1 kWh enerji üretimi için 208 g 
tüketimi esas alınmış, bu değerden yola çıkılarak santral verimi %43 olarak belirlenmiştir. 



EK-1B 

CİDE-BARTIN 
FİYAT TABLOSU 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

« 

FİRMA 

CENGİZ İNŞ VE ENERJİ 

AKSA 

GAMA-BARMEK 

NUROL-ENERPOWER 

BİLEN A Ş 

ZORLU 

KARADENİZ ENERJİ YATIRIM 

ÇUKUROVA ATLAS 

CEYTAŞ 

DEMİR ENERJİ 

AGE İNŞAAT 

KOLİN-AKKÖY 

AYEN ENERJİ 

TOKAR-USLUEL 

AK ENERJİ 

HİZMET BEDELİ 
KİRA 

2,0900 

2,1600 

2,1000 

1,9780 

2,1156 

2,4410 

2,8710 

2,3400 

1,9110 

2,5875 

2,4200 

2,3700 

3,8700 

2,9920 

2,9250 

YAKIT 

3,0000 

3,0000 

3,2800 

3,4200 

3,3739 

3,1598 

2,7500 

3,5300 

4,0790 

3,4025 

3,7500 

4,0000 

2,9720 

4,2075 

5,0500 

TOPLAM 

5,0900 

5,1600 

5,3800 

5,3980 

5,4895 

5,6008 

5,6210 

5,8700 

5,9900 

5,9900 

6,1700 

6,3700 

6,8420 

7,1995 

7,9750 

ENERJİ MİKTARI 
YILLIK kWh 

876.000.000 

876.000.000 

876.000.000 

876.000.000 

1. Yıl 833.500.000 
2.3.4.5. 876.000.000 

931.442.800 

864.000.000 

885.638.160 

830.000.000 

943.704.000 

800.000.000 

876.000.000 

876.000.000 

876.480.000 

871.679.64C 

ENERJİ MİKTARI 
5 YILLIK kWh 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.337.000.000 

4.657.214.000 

4.320.000.000 

4.428.190.800 

4.150.000.000 

4.718.520.000 

4.000.000.000 

4.380.000.000 

4.380.000.000 

4.382.400.000 

4.358.398.20C 



EK-4B 

CİDE YAKIT FİYATI HESABI 

Karayolu taşıması Deniz yolu taşıması 
verim %43 

yakıt (Tüpraş) 
taşıma (karayolu-lzmit) 
slage(%1,5) 
navlun (% 0,1) 
toplam 
yakıt maliyet hesabı: 
yakıt 
yağ 
emergency 
yakıt fiyatı 

Bu hesaplamalarda kulla 

2000.000 kcal/kwh 
4,800 kwh/kg 
0.208 kg/kwh 

136,364 $/ton 
24,622 $/ton 

2,045 $/ton 
0,136 $/ton 

163,168 $/ton 

3,399 cent/kwh 
0,064 cent/kwh 
0,020 cent/kwh 
3,483 cent/kwh 

nılan değerler: 

verim %43 

yakıt (Tüpraş) 
taşıma (denizyolu-lzmit) 
slage(%1,5) 
navlun (% 0,1) 
toplam 
yakıt maliyet hesabı: 
yakıt 
yağ 
emergency 
yakıt fiyatı 

1-12.10.2000 tarih itibariyle fuel oil 91.801.000 TL/Ton, 1 $=673.206 TL alınmıştır. 
2- Fueloilin kalorifik değeri 9600 kcal/kg alınmıştır. 
3- Kara taşıma fiyatları Petrol Ofjsinden alınmıştır (Cide-lzmit 16.576 TL/kg) Deniz taşıma fiyatı 
4 Hesaplamalara AFİF ve ATV dahil değildir. 
5- Yağ hesabında 0,8 gr/kwh yağ yakıldığı ve yağ fiyatının 800 $/ton olduğu kabul edilmiştir. 
6- Emergency durumlar için kullanılan motorin miktarı kullanılan ana yakıt miktarının %0,5'i olara 
7- 5 yıllık üretim miktarı 4.380.000.000 kwh alınmıştır. 
8- Firmaların vermiş olduğu katalog değerleri dikkate alınrak net 1 kWh enerji üretimi için 208 gr 
tüketimi esas alınmış, bu değerden yola çıkılarak santral verimi %43 olarak belirlenmiştir. 
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Tesislerin nihai projelendirmesi sonunda tespit edilecek olan yakıt ısıl gücü dikkate alınarak 
yürürlükteki Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen S02 emisyon sınır değerlerine 
kesin olarak uyulacaktır. 

Fiyat teklif formumuzda teklif edilen 3,04 cent/kWh yakıt bedeli makinaların teorik sarfiyatı 
üzerine; hafif fueloil sarfiyatı, yakıt finansman giderleri, yakıt içindeki zayiatlar (su, sludge, vb) tartı 
toleranslan, boru hattı pompa giderleri ve diğer görünmeyen çeşitli giderler ilave edilerek 
hesaplanmıştır. Ayrıca gerektiğinde değişik yakıt türü kullanacağımız da dikkate alınmıştır. 

Teklifimize esas olan toplam hizmet bedeli takdir edeceğiniz gibi söz konusu ihalede tespit 
olunan en düşük teklif fiyatıdır. Ancak yazınızda belirtilen 2,967 cent/kWh yakıt değeri ile 
teklifimizde sunulan 3,04 cent/kWh değer arasındaki fark 0,073 cent/kWh'in toplam hizmet bedeli 
teklifimiz, sabit kalmak kaydıyla kira bedeli fiyatına aktarılmasını kabul edebiliriz" denilmektedir. 
(Ek-2) 

Ayrıca, Barmek firmasının 10.11.2000 tarihli yazısında kira bedeli içerisinde yer alan arıtma 
tesisi işletme bedelini teklifinde belirttiği gibi 0,26317 cent/kWh olduğunu belirtmiştir. 

Her iki firmanın yukarıda belirtilen yazılarından da anlaşılacağı gibi firmalar 
komisyonumuzca tespit edilen yakıt fiyatlarının kabulünü aradaki farkın kira bedeline eklenmesi 
suretiyle, hizmet bedelinin teklif ettikleri gibi kalmasına bağlamışlardır. 

Komisyonumuzca teklif değerlendirme kriterleri oluşturulurken daha önceki mobil santral 
ihalelerindeki teklif değerlendirme kriterleri ile paralellik taşıması esas alınmış olup, özellikle 
eskalasyona tabi olması nedeniyle fiyatı değişken olan yakıt fiyatının reel olarak hesaplanması ilkesi 
benimsenmiştir. Kırıkkale ve Batman mobil santrallannın petrol rafinelerine yakın olması bu tip 
santrallar için sorun olan güvenilir yakıt temini ve depolanmasını kolaylaştırmakta, ayrıca büyük bir 
parasal değer tutan nakliye bedelinden ise tasarruf yapılmasını sağlamaktadır. Yukarıda belirtilen 
gerekçeler göz önüne alınarak yine bu ihale kapsamında komisyonumuzca yapılan yakıt hesabı 
neticesi belirlenen yakıt fiyatları firmalarca şartlı olarak teyit edilmiştir. 

Pasiner-Femas ile Gama-Barmek firmalarının yazılarında da belirttikleri gibi ihalede 
verdikleri toplam hizmet bedelleri fiyatı teklif ettikleri santral bazında en düşük fiyatlardır. Firmaların 
teklif ettikleri toplam hizmet bedelleri içerisinde yer alan kira ve yakıt bedellerinin firmalarca 
analizlerinin iyi yapılamadığı bu yüzden kalem bazında aynı santrallar için teklif veren diğer 
firmaların yakıt ve kira bedellerinden bir miktar değişiklik gösterdiği komisyonumuzca tespit 
edilmiştir. Buradan yola çıkarak firmaların teklif ettikleri yakıt bedelleri ile komisyonumuzca 
ıiesaplanan yakıt bedelleri farkının kira bedellerine eklenmesi ile toplam hizmet bedellerinin sabit 
kalması şeklindeki taleplerinin yerine getirilmesinde komisyonumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. 

SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edildiği gibi , 2000-TİSB/21 nolu ihale konusu olan 4 adet mobil 
santrallar ilgili olarak komisyonumuzca hazırlanan 06.11.2000 tarihli Değerlendirme raporunda 
belirtilen ve firmalardan teyidi istenilen hususlardan, 

- Sözleşmenin 16.3 maddesinde belirtilen baca gazı arıtma tesislerinin çalıştırılmaması 
durumunda Aksa , Cengiz İnşaat ve Enerji ile Pasiner-Fernas firmaları için cezaya esas olacak 0.200 
cent/kWh arıtma tesisi işletme bedeli adı geçen firmalarca teyit edilmiştir. 

- Gama-Barmek firması ise arıtma tesislerini sözleşmede bel inilen süre içerisinde ve belirtilen 
emisyon değerleri içerisinde tesis edeceğini teyit etmiştir. Ayrıca komisyonumuzca belirlenen cezaya 
esas olacak baca gazı arıtma tesisi işletme bedeli olan 0,264 cem/kUTı bedel yenne teklifinde 
belirttiği.0,26317 cent/kWh yinelemiştir. 0,264 cent/kwh anîm?, tesisi işletme bedelinin fiımaca ic>idi 
gerekmektedir. 
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DEĞERLENDİRME RAPORU-II 

2000-TİSB/21 referanslı dosya konusu mobil santrailann kiralama ve hizmet alımı yoluyla 
çalıştırılması ihalesi ile ilgili olarak Komisyonumuzca hazırlanarak gereği için Ticaret Dairesi 
Başkanlığına gönderilen 6.11.2000 tarihli Değerlendirme Raporunda (1) yer alan hususlarla ilgili 
olarak firmalardan rapor doğrultusunda Ticaret Dairesi Başkanlığınca istenen teyidler söz konusu 
firmalarca cevaplandırılarak Ticaret Dairesi Başkanlığının 14.11.2000 tarih 8358 sayılı yazısı ile 
Termik Santrallar İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına gereği için gönderilmiştir. 

Değerlendirme Raporu (l) 'de firmalardan komisyonumuzca hesaplanan yakıt bedelleri, antma 
tesislerinin zamanında konuşlandırılması ile antma tesisleri için cezaya esas olacak işletme 
bedellerinin teyidi istenmiş olup firmalardan alınan cevabi yazılar incelenerek aşağıdaki 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Şartnamede kira ve yakıt bedeli olmak üzere iki ödeme kalemi bulunmaktadır. 

Kira bedeli yatırım, işletme giderleri, finans giderleri, vs ile firmanın kar kalemlerinden 
müteşekkil bulunmaktadır. 

Yakıt bedeli ise yakıtın kalorifik değeri, makinalann performanlan, iç tüketim ve yakıta bağlı 
diğer etkenler (nakliye, sludge, yağ, emergency motorin ihtiyacı ) göz önüne alınarak hesaplanan 
birim fiyattır. Bu rakam eskalasyona tabi olup yakıt bedeli içerisinde firma lehine bir kar unsuru 
bulunmamalıdır. 

BATMAN SANTRALI: Pasiner-Femas firmasının vermiş olduğu teklif ile ilgili olarak 10.11.2000 
tarihli yazısında 

" 2000-TİSB/21 referans nolu mobil santrallar kiralanması ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılması 
ihalesi için Batman 100 MW vermiş olduğumuz teklifteki 3 cent/kWh olan yakıt bedelinin ilgi yazınız 
ile 2,768 cent/kWh'e indirilmesi istenmektedir. 

Yapmış olduğumuz yeniden değerlendirme sonucu önermiş olduğumuz yakıt bedelinin, 
santralın konuşlandınlacağı rakım, çevre sıcaklığı, iç tüketim, Batman rafinerisine sağlanacak yakıtın 
kalorifik değeri ve değerdeki değişim ile yakıtın içerdiği su ve dip tortunun gerçekte 
spesifikasyonlarda belirlenenden yüksek olduğu, esasen yakıt spesifikasyonlarının Batman 
rafinerisince garanti edilmediği, makinalann 5 yıllık çalışma süresinde performans değişikliği 
olabileceği, imalatçı firmaların yakıt kullanım değerleri üzerindeki garantilerinin yetersiz olması 
risklerini de göze alarak belirlediğimiz yakıt fiyatının normal olduğu kanaatindeyiz. Aynca toplam 
teklif fiyatımızın mobil santrallar için bugüne kadar verilmiş en düşük fiyat olduğu da 
malumlarınızdır. 

Yukarıda verilen açıklamalarımıza rağmen sayın Başkanlığınızın talebi ve Batmanda 
kurulacak santralın Batman rafinerisine yakınlığı göz önüne alınarak toplam teklif fiyatımız 4,85 
cent/kWh sabit kalmak kavdıvla Yakıt Fiyatımızda indirim yapabileceğimizi arz ederiz" denilmektedir 
(Ek-1). 

Ayrıca firma , Sözleşmenin 16-3 maddesinde arıtma tesislerinin çalıştırılmaması durumunda 
(anza, vb) cezaya esas olacak bedelin 0.2 cent/kWh olarak uygulanmasını teyid etmiştir. 

KIRIKKALE SANTRALI: Bu santral için Gama-Barmek firmasının 10.11.2000 tarihli yazısında 
"Santral ve baca gazı antma tesisinin şartnamenizde belirtilen süre ve şartlar ile resmi gazetenin 
24.9.2000 tarih 24185 yazısında Çevre Bakanlığının çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve 
Sağlık Bakanlığı Gayrı Sıhhi Müesseseler yönetmeliği ile Su Kirüüği Kcr.trc! Yc"ct.~c!iği ve Hava 
Kalitesi Kontrol Yönetmeliğine ilave edilen maddedeler göz önüne alınarak tesis edileceğini teyit 
ederiz. 
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- Pasiner-Fernas ile Gama-Barmek firmalarının yazılarında da belirttikleri gibi ihalede 
verdikleri toplam hizmet bedelleri fiyatı teklif ettikleri santral bazında en düşük fiyatlardır. Ayrıca, 
firmaların toplam hizmet bedellerinin daha önceki ihalelerdeki fiyatlardan da daha düşük olduğu ve 
bunun da çoklu ihale yöntemiyle serbest piyasa koşullan içinde oluştuğu komisyonumuzca 
gözlenmiştir. Yukarıda da yinelendiği gibi her iki firmanın teklif ettikleri toplam hizmet bedelleri 
içerisinde yer alan kira ve yakıt bedellerinin analizlerinin firmalarca iyi yapılamadığı bu yüzden kalem 
bazında aynı santrallar için teklif veren diğer firmalann yakıt ve kira bedellerinden bir miktar 
değişiklik gösterdiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak firmalann teklif ettikleri 
yakıt bedelleri ile komisyonumuzca hesaplanan yakıt bedelleri farkının kira bedellerine eklenmesi ile 
toplam hizmet bedellerinin sabit kalması şeklindeki taleplerinin yerine getirilmesinde 
komisyonumuzca bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak komisyonumuzca hesaplanan yakıt bedelleri 
sabit kalmak üzere teklif edilen yakıt bedelleri ile komisyonumuzca hesaplanan yakıt bedelleri farkının 
kira bedellerine eklenmesi konusunun Şirketimiz Satın Alma ve İhale komisyonunca görüşülerek bir 
karara vanlması hususu komisyonumuzca uygun mütalaa edilmektedir. 

Ekler 1- Pasiner-Fernas firmasının yazısı 
2- Gama-Barmek yazısının yazısı 
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EK-10 

Yargı Kararları 





Yönetmelikler 
S«3ğlık BakaıılığıiRİan : 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği »-.v Kir Geçici Madde 
İlavesine Dair Yönetmelik 

M A D D E l — 26/9/1995 tatili ve 22416 sayılı Resmî Gazclc'dc yayımlanan Gayri 

Sıhhi Müesseseler Yönctnıcliği'nc Geçici Maclılc 2' den sonra gelmek Ü7.cre, aşağıdaki Ge

çici Madde 3 ilave edilmiştir. 

" G E Ç İ C İ M A D D E 3 — Ii lcklı ik enerjisi sıkıntısının bulunduğu nciliyct arz eden 

-durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin gidcıilmesine yönelik olmak koşu

luyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik sant-

ıllarından elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda. F.nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-

ğı'nın teklif i ile kurulacak ycıin mevzuat açısından uygun olması, tesisten kaynaklanabilecek 

kişi, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde clkilcyebilecck lütn etkenlerin ilgili mevzuat* 
la belirlenen esaslar dahilinde bcrlarar edilmiş olması ve 31/12/2002 talihine kadarda bu Yö

netmelikte bcliıt i lcn izinlerin alınması kaydıyla, ııiobil ve yüzer santralların tesislerine başla* 
•-atabilir ve elektrik üretilebilir." 

Yü rü r l ük 

M A D D E 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazclc'dc yayımı tarihinde yürürlüğe giter. 

Yürü tme 

M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür. 

Çevre Bakanlığından : 

23 Haziran 1997 Tarih ve 23028 Sayılı Resmî Gazete'ıle Yayımlanarak 
Yürürlüğe Cıircıı Çevresel Kiki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğine (»eçiei Madde Eklenmesine 
İlişkin Yönetmelik 

Madde 1 — 23 Haziran 1997 laıilı ve 2302"'. sayılı Resmî Gazclc'dc yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çcvıescl I-.iki Dcğeılendiııııesi Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici M «idde 6 ek

lenmiştir. 

"Geçici Madde 6 — Mobi l ve yüzer elektrik santralları ve bu santralların enletkon-

nekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletini hatları, santıallarda kullanılacak petrol, 

pclrokimyasal veya kimyasal ürün depolan ile l imaı/aı, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faali

yetlere bu Yönetmelik hüküınleıi 31/12/2002 laıihine kadar uygulanmaz." 

Madde 2 — B\ı Yönetmelik vayınu talihinde yüıütliiğe giter. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükünılcıini ÇCMC Bakam yüıütür. 

VlİTiitmc vr trlnıe NöHlınil Sayfa : 35 
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Snyfa : 3fi RKSMÎ CAZf ' t l t 29 Eyltll 2000 - Sayı : 24185 

Sıı Kir l i l iğ i K o ı ı ı r o l u Yönetmel iğinde Değişikl ik Yapılması 
H a k k ı n la Yönetmel ik 

Mndılc I —• -"1/9/19KX tarihli ve I "919 saydı Kesini Gnzclc'dc yayımlanan Su Kir l i 
liği Kontrolü Yönelmcliği'nin Geçici I. Maddesi (H) bendinden sonra gelmek üzefe aşağıda
ki (C) bendi eklenmiştir. 

"C) nicktıik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının 
toplum yaşamına olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, geçici şekilde 
kısa bir siiıc içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik snutrallarından elektrik 
alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin içerisinde belirtilen deşarj değerlerini 
sağlamak ve 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelikle belirtilen İzinleri almak kaydıyla, 
nıobil ve yüzer saıılrallarm tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir." 

Madde 2 — Hu "»'önetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Hu Yönetmelik hükümlerini Çevre Hakanı yürütür. 

Çevre Bakanlığından : 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik 
YajMİma.sı Hakkında Vöncıiııelik 

Madde I — 2/11/19X6 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yöneluıeliği'niıı Geçici Madde-I .'den sonra gelecek 
şekilde Geçici Madde-2 eklenmiştir. 

Geçici Madde-2 

"lî lcktrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının top
lum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde gideıilmesine yönelik olmak koşuluyla, kı
sa bir süre içerisinde tesis edilecek olan nıobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alın
masına ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin HK-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin 
Özel lînıisyon Sınırları bölümünde belirtilen değeılcri sağlamak ve 31/12/2002 tarihine ka
dar bu Yönetmelikle bcliılilcn izinleri alınal: kaydıyla, ıııobrl ve yüzer santrallerin tesislerine 
başlanabilir ve elektrik iiıetilebilir." 

Madde 2 — Hu Yönetmelik yayımı talihinde yüıiiıliiğc giıcı. 

Madde 3 — Hu Yönetmelik hükümlerini Gcvıc Hakanı yüıiitilr. 

UÜ/J-LTME 
I Y'/'1-1""1 i d i l ' i ' ve Z l l ' ı ' 1 sayılı Resmî Ga/clc'de aslına uygun olaıak yayımlanan. 

Mil l i .Savunma Hakanlığı'na ait " l i n k Silahlı Kuvvcdeıine Mensup Subay ve Astsubayların 
Atanma ve Yer Dcğişliuıu-leıi llakkıiıda Yönetmeliğin Hazı Maddeleıiııin Değiştirilmesi 
Hakkında Yöııclnıclik"in 2 nci maddesi ile değişliıilcn <Y1 in i maddesinin birinci fıkrasının 
{<:) bendinin 2 nci paragıaluııu (İdesini Ga/ctc Sayla: 7) bilinci satııında "tnmamlavan" şeklinde 
yer alan ibaıe; Mill i .Savunma Hakanlığı'nuı 2ö/u/20(HI laıilıli ve KAN.K AR.:2(KX>/50L'vN.(). 
sayılı yazısı ü/.eıine. "tamamlayamayan" olaıak düzeltilmiştir. 

Yütillnu ..- | . ! ,u- U,.l,innı 'o-, !.> i'< 
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Snyh : 2 RESMÎ GAZETE 29 Eylül 2000 - Sayı: 24185 (Mükerrer) 

Mnririe 2 — Pu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Nıı Kamın Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Pillenı F.CF.VİT 
Başbakan 

D. BAHÇELİ 
Devlet Bak. ve Rajb. Yrd. 

Prof. Dr. T. TOSKAY 
Devlet Bakanı 

Y. YALOVA 
Devlel Bakam k 

• M. YILMAZ 
Devlel Bakam V. 

A. K.TANRIKULU 
Devlel Bakanı V. 

I. CF.M 
Dıjijleri Bakam 

Prof. Dr. II. Y. COKALP 
5»«lık Bakam V 

. Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

II. H. ÖZKAN 
Devlet Bak. ve Bajb. Yrd. 

M. KEÇECİLER 
Devlet Bakını 

M. YILMAZ 
Devlel Bakanı 

rroL Dr. Ş. ÜŞENMEZ 
Devlet Bakını 

.: ProL Dr. II. S. TÜRK 
. Adalet Rakam 

S. ORA!. 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. T. TOSKAY 
Ulaştırma Bakanı V. 

M. YILMAZ 
Dtvlet Bak. ve B«jb. Yrd. 

M. BOSTANCIOCLU 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU 
Devlet Bakanı 

. Y. YALOVA 
, Devlel Bakanı V. 

S. ÇAKMAKOÖLÜ 
Milli Savunma Bakanı 

M. BOSTANCIOÖLU -
Milli Eğitim Bakanı . 

rtof Dr II. Y. GOKALP 

rrof. Dr. N. ÇAĞAN 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ 
. Devirt Bakanı V. 

R. K. YÜCELEN 
Devlet Bakanı 

M. I. TALAY 
Devlet Bakanı V. 

S. TANTAN 
Içijleri Bakanı 

K. AYDIN 
Bayındırlık ve tskln Bakam 

Y. OKUYAN 
Tanmvt Koyijleri Bakanı Çalrçma ve Soj. COv. Bakam 

A. K. TANRIKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

' ' F.. MUMCU •••• 
Turizm Bakanı 

M. C F.RSÜMER 
Enerji ve Tahıl Kay. Bakanı 

: Prof. Dr. N. ÇAĞAN . 
. .' Orman Bakanı 

M. I. TALAY 
KOltflr Bakam 

F. AYTEKlN 
Çevre Bakanı 

Yönetmelik 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe :i. 
- Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik : '-;'-;: ^ -V: ' .^ 

•".. M A D O E . l — 2/9/1999 tarihli ve 2380İ sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönet- KL 

melikle değişik 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İmâr -, 
Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde ,y 
eklenmiştir.' -.: •-..• - : . •.;• '•.'.• - • ••-..'_. .....•;• •>"'-*•":• ..'_'-;,,; :.}..•;.•.?:«.•••.;:;;'-•/, -.} -, ^ .-.• r;- / •', •:".'•*"?'•' 

"-"" "Geçici Madde 1 — Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durum-. f 
tarda, sıkıntının umumi hay af a müessir etkilerinin giderilmesine yönelik oloîak koşuluyla," : 

elektrik liretim ve ilelimiyle görevli kamu loirum ve kuruluşları Urafıridan, müİkiyeti-ozel 
srklöre ait mohil ve yüzer elektrik santrallerinden geçici şekilde elektrik alınmasına ihtiyaç * 
duyulduğu ve hû husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bnkanlıgı'nca belgelendiği takdirde, bu '.?; 
santrallerin kontmlanacağ^arJaraait imar planlan hazulanarakonay için BaynKürüJç ve iş-.:i?, 

Yfırürliik o ~ . - . ' ' . 
MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3 — P u Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve Iskan Bakanı yürütür. 

YUnlmv v . l(«.ır; PnHımO S«vfa :7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 



- 2 5 8 -
T.C 

D A N I Ş T A Y 
Altıncı Daire 
Esas No:2000/7274 
Karar No:2002/3682 

Davacı :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Vekili :Av Nurten Çağlar Yakış 

GMK Bulvan No:18/12 Demirtepe-ANKARA 

Davalı ^Çevre Bakanlığı-ANKARA 
Davalı İdare Yanında Davaya Katıl anlar:!•Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı-ANKARA 
2-Elektrik Üretim A.Ş.Genel 
Müdürlüğü 
Vekili :Av.Ayşegül Dilmen 

Seyfeli 
İnönü Bulvan N:27/16 

Bahçelievler-ANKARA 

Davanın Özeti ^Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve 29.9.2000 günlü. 24185 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "23.6.1997 günlü. 23028 sayılı Resmi Gazete'de 
Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik" 1n iptali istenilmektedir. 

Çevre Bakanlığının Savunmasının Özeti : Yönetmelik değişikliğinin kamu 
yararı gözetilerek gerçekleştirildiği, ülkede yaşanan enerji darboğazının 
aşılması amacıyla mobil ve yüzer santraller ile entegre tesisin tüm ünitelerinin 
geçici madde kapsamında değerlendirilerek belirli bir süre için çevresel etki 
değerlendirmesi süreci dışında tutulduğu, davacının dava açmada menfaatinin 
bulunmadığı nedenleriyle yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : Yönetmelik 
değişikliğinin" mobil santrallerin çevreyi gözetmeden çalıştırılmalarım sağlamak 
amacına hizmet etmeyip acilen ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini yapıları 
gereği kısa sürede temin edebilecek olan mobil santrallerin, çok uzun süre olan 
izin işlemlerinin tamamlanması için gerekli sürenin çevresel kriterler de 
korunarak sağlanmasına yardımcı olmak amacım taşıdığı, değişiklikte kamu 
yararının gözetildiği gerekçeleriyle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Elektrik Üretim A.5.Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti : Davacının 
dava konusu işlemle ihlal edilen hukuki bir menfaatinin bulunmadığı, diğer 
taraftan dava konusu yönetmelik değişikliğinde hukuka aykırılık olmadığı 
gerekçesiyle davanın usul ve esastan reddine karar verilmesi gerektiği 
savunulmaktadır. 



a M n i -j I A Y 
Altıncı Daire 
Esas No:2000/7274 
Karar No:2002/3682 

Danıştay Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş'in Düşüncesi ;2709 sayılı 
T.C. Anayasasının 56.maddesinde. "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığım korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve Vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin 
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler...." kuralı 
yer almış. 2872 sayılı Çevre Kanununun 1.maddesinde ise, Kanunun amacının, bütün 
vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve 
kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve 
korunması; su. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi: ülkenin bitki ve hayvan 
varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek 
kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına 
alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal 
kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre 
düzenlemek olduğu, hükme bağlanmıştır. 

Olay tarihinde yürürlükte olan ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesi 
uyarınca hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 1.maddesinde 
amaç gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik 
kapsamına gireri faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin 
belirlenerek değerlendirilmesi ve tesbit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için 
gerçekleştirilecek çevresel etki değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve 
teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. 

Dava konusu Yönetmelik değişikliğiyle ise Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği kapsamına, giren uyuşmazlık konusu faaliyetler için belirtilen usul 
ve esasların 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmayacağı yolunda düzenleme 
getirilmiştir. 

Anılan değişiklik yukarıda yer alan yasal düzenlemelerde öngörülen 
çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşamalarına olanak 
sağlanması amacım berteraf etmesi nedeniyle kamu yararına ve hukuka aykırı 
olduğundan iptalinin uygun ol'acağı düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi -. Dava; 29.9.2000 günlü. 
24185 sayılı Resmi Ga-etede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici 6. madde eklenmesine ilişkin -yönetmelik'in 
iptali istemiyle açılmıştır. - 'V-\ 
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Dava konusu yönetmeliğin dayanağı- olan 23.6.1997 tarih ve 22028 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri 6.6.2002 tarih ve 24777 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 28. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış 
ise de iptali istenen maddenin yeni yönetmeliğin geçici 6. maddesinde aynen 
kurala bağlanmış olması ve idari işlemlerin hukuka uygunluklarının yargısal 
denetiminin tesis edildikleri tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ve 
hukuki durum esas alınarak yapılacağı esasından hareketle anılan yönetmelik 
hükmüne göre bir takım santrallerin kurulması için çalışmalara ve işlemlere 
başlanılmış olması nedeniyle işin esasının incelenmesine geçilmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine geçici madde eklenmesiyle Mobil ve Yüzer 
Elektrik Santralleri kurulması ve bunlarla ilgili diğer faaliyetler 31.12.2002 
tarihine kadar ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf tutulmuş ve böylece çevre 
mevzuatı uygulaması askıya alınmıştır. 

ÇED Yönetmeliğinin mobil ve yüzer elektrik santralleri bakımından 2 yıl 
süreyle uygulanmayacağına dair dava konusu yönetmelik ile su kirliliği kontrolü 
yönetmeliği ve Hava kalitesinin korunması yönetmeliklerinde yapılan 
değişiklikler birlikte gözönüne alındığında amacın mobil ve yüzer santrallann 
tesis ve üretim aşamasında ruhsata ilişkin hükümlerin 31.12.2002 tarihine kadar 
uygulanmamasını sağlamak olduğu, bu arada toplum ve çevre sağlığım olumsuz 
yönde etkileyebilecek etkenlerinde gözardı edildiği kuşkusuzdur. 

Diğer yandan. insan ve çevre sağlığı yânında Maliyet itibariyle 
santrallerde kullanılacak yakıtın dışarıdan ithal edilmesi nedeniyle maliyeti 
fazla olan enerji yatırımına yönelinmesı de kamu yaran yönünden sakıncalıdır. 

Nitekim yaklaşan elektrik enerjisi darboğazı nedeniyle alınacak tasarruf 
tedbirlerinin yanında acil elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla gezer ve 
yüzer santrallerden yararlanılması düşünülmüş ise de; motorin ile çalışan 
santrallerin esas itibariyle acil durum santralleri olup işlevlerinin ekonomik 
olmadığı, ülkemizde kullanılan ilk gezer santrallerin 1970'i yıllarda satın 
alınıp Kıbrıs ve Gökçeadada kullanılmasına karşın fazla yarar sağlamadığı, 
bilahare elektrik enerjisi arzında meydana gelen yetersizlikler nedeniyle gezer 
santrallerden yararlanma alternatifinin gündem? gelerek 1998'i yıllarda Güney 
Doğu Anauolu Bölgesinde bu santraller (Van. Hakkari, Sılopi ve İdilde) 
kullanılmaya başlanılmış ise de bunların gerçek anlamda gezer,santraller olmayıp 
kısa sürede tesis edilebilir sabit tesisler olnuğu. ılım adamlarr'tarafından 



- 2 6 1 -
T..C 

D A N I Ş T A Y 
Altıncı Daire 
Esas No:2000/7274 
Karar No:2002/36O2 

yapılan araştırmalara göre yüzer santrallerin tamamının ga2türbünlü olması ve 
kombine çevrim olmadıkları için verimlerinin düşük olduğu bu durumda sınırlı 
kapasiteleri, düşük verimleri ve pahalı yakıt yakmaları nedeniyle acilen ve 
ekonomik olarak yararlanabilme olanağımnda bulunmadığı, kısa dönem enerji 
açığının kapatılmasında bir alternatif olarak düşünülen ağır yakıtlı 
dizel-jeneratör bazlı gezer ve yüzer santrallerin feu-oil ihtiyacının nasıl 
karşılanabileceğinde ayrı bir sorun olduğu saptanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, davalı idare tarafından enerji-çevre ilişkisinde iyi bir denge 
kurulması sağlanarak yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için söz konusu 
santrallere yönelik tüm tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu nitekim Sağlık 
Bakanlığı tarafından Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde de değişiklik 
yapıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı öne sürülmekte ise de adı geçen 
Yönetmelik Danıştay 10. Dairesinin 27.2.2002 günlü E:2000/5957, k:2002/505 
sayılı kararıyla iptal dilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan dava konusu yönetmelik hükmü ile ÇED Yönetmeliğinin belli 
bir süre uygulanmayarak askıya alınması 2709 sayılı Anayasanın 56. maddesine. 
Çevre Kanunun ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun çevre ve toplum sağlığım koruma 
yönündeki hükümlerine aykırıdır. 

Açıklanan nedenlerle insan ve çevresağTığı yönünden uygulanması sakıncalı 
sonuçlar doğurabilecek olan Yönetmelik hükmünde kamu yararına ve hukuka uyarlık 
bulunmadığından dava konusu Yönetmeliğin iptali gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince duruşma için önceden belirlenen 

25.6.2002 gününde yapılan tebligat üzerine davacı Çevre Mühendisleri Odası 
Vekili Av.Nurten Çaylar Yakış, davalı Çevre Bakanlığı'm temsilen Hukuk Müşaviri 
Ş.Özlem Aytaç ile davalı idare yanında davaya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'm temsilen Hukuk Müşaviri şafak Arslan'ın geldiği, davalı idare 
yanında davaya katılan Elektrik Üretim Anonim Şirketini temsilen gelen olmadığı 
görülerek Savcı Aynur Şaiıinok'un da katılımıyla duruşma yapıldı. 26.6.2002 
gününde Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş'in açıklamaları dinlendikten ve 
dosyadaki belgeler incelendikten sonra ehliyet defi yerinde görülmeyerek işin 
gereği görüşüldü: ,>-rım"*v% 



- 2 6 2 -

T.C 
D A N İ Ş T A Y 
Altıncı Daire 
Esas No:2000/7274 
Karar No.2002/3682 

Dava, 29.9.2000 günlü. 2413İLıayılı Resmi Gazetede yayımlanan "23.6.1997 
günlü. 23028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüye giren Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Hadde Eklenmesine ilişkin Yönetme!ik"in 
hukuka aykırı olduğu"gerekçesiyle iptali IştmryTeTçı 1 mistir" 

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 23.6.1997 günlü, 22028 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri 6.6.2002 günlü. 24777 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 28.maddesiyle yürürlükten kaldırılmış 
ise de. iptali istenilen maddenin yeni yönetmeliğin geçici 6.maddesinde aynen 
korunmuş olması nedeniyle işin esasının incelenmesine geçilmiştir. 

Dava konusu Yönetmeliğin 1.maddesi ile eklenen Geçici 6.madde; "mobil ve 
yüzer elektrik santralleri ve bu santrallerin enterkonnekte şebekeye 
bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarde kullanılacak petrol. 
petrokimyasal ve kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara 
ilişkin faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri 31.12.2002 tarihine kadar 
uygulanmaz1' hükmünü içermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56.maddesinde. "Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve Vatandaşların 
ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarım tek elden planlayıp hizmet 
vermesini d ü z e n l e r — " hükmü. 124.maddesinde ise "Başbakanlık, bakanlıklar ve 
kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını -ilgilendiren Kanunların ve 
Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla 
yönetmelikler çıkarabilirler" hükmü yer almış. 2872 sayılı Çevre Kanununun 
1.maddesinde. Kanunun amacının, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin 
korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal 
kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su. toprak ve hava 
kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel 
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zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve 
yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak 
düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle 
uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olduğu, 10. 
maddesinde de "Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre 
sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu" hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm 
etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve 
artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak 
önlemler belirtilir. Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun hangi tip projelerde 
isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca onaylanacağına dair esaslar 
Yönetmelikle belirlenir" hükmüne yer verilmiştir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesi hükmü uyarınca düzenlenen ve olay 
tarihinde yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 1. 
maddesinde de amaç, gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları 
Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerinin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün 
etkilerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin 
önlenmesi için gerçekleştirilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde 
uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiş, Termik 
güç santralleri, nehir tipi santraller, gerilimi 154 kilovolt ve üstü enerji 
nakil hatları.petrol. petrokimyasal ürün depolama tesisleri, limanlar, iskeleler 
ve rıhtımlar Yönetmeliğin Ek I maddesinde düzenlenen Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Uygulanacak Faaliyetler Listesinde yeralmıştır. 

Amlan Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için tüm idari ve teknik usul 
ve esaslar yerine getirildikten sonra alınacak "Çevresel Etkileri Önemsizdir" 
kararı veya çevresel etkileri önemli görülenler için alınacak "Çed Olumlu 
Kararı" üzerine faaliyete başlanacağı, belirtilen kararlar alınmadan faaliyete 
başlanıldığı tespit edilirse faaliyetin durdurulacağına ilişkin hükümler ve bu 
husustaki müeyyideler de söz konusu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Dava konusu Yönetmelikte ise, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamına giren (mobil ve yüzer) elektrik santrallan ve bu santrallann 
enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, 
santrallarde kullanılacak petrol, petro-kim.sayas.al ürün depolan ile limanlar, 
iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlere anılan Yönetmelik hükümlerinin 
31 1? 200? tarihine kadar uygulanmayacağı yolunda düzenleme getirilmiştir. Bu 
haliyle. Yönetmelik kapsamına alınmış olan faaliyetlerin çevreye olabilecek 

olumlu yâ da olumsuz, çtkilçnmn b^irleııesimtl olumuz ywW^etWehmn 

^\mz.wi 

http://petro-kim.sayas.al
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yönündeki çevresel etki değerlendirmesi süreci iki yıldan fazla bir zaman dilimi 
içip bertaraf edilmiştir. 

Olay tarihinde yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan 
faaliyetler nedeniyle çevreye yapılabilecek tüm etkilerin gözönünde 
bulundurularak çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve 
işletmeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu" hazırlama zorunluluğu 
2872 sayılı Çevre Kanununun 10.maddesi ile getirilmiş bir düzenleme olduğundan 
sözü edilen Yasada öngörülen bu yükümlülükle ilgili olarak "Çed sürecinde 
uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek" amacıyla çıkarılan 
Yönetmeliğe (Çed Yönetmeliyi) eklenen dava konusu geçici madde ile söz konusu 
Yönetmelik hükümlerinin belirli bir süre için (31.12.2002 tarihine kadar) de 
olsa uygulanmayacağı yolunda hüküm getirilmesi. Çevre Yasasına aykırılık 
oluşturduğu gibi söz konusu Yönetmeliğin çıkarılış amacına da aykırıdır. 

Belirtilen nedenlerle amacı çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir' 
çevrede yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre Kanunu ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak getirilen düzenlemede kamu 
yararına ve hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin iptaline aşağıda dökümü 
yapılan 62.930.000.-lira yargılama gideri ile karar verildiği tarihte yürürlükte 
olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 520.000.000.-lira vekalet 
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta pulu 
ücretinin isteği halinde davacıya iadesine. 26.6.2002 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBİLGİN 

Üye 
Bekir 
AKS0YLU 

Üye 
Faruk 
ÖZTÜRK 

Üye 
Sınan 
YÖRÜKOĞLU 

.>"'•—'-«w 

Üye 
Nazlı 
KOÇER 

1?" 
YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvurma ve Karar Harcı : 10.790.000'. - i C 
Vekalet ve Suret Harcı : 390.000.-TL 
Posta Pulu Gideri : .51.750.000.-İL 

10PLAH 62.930.000.-TL 
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Davacı ^TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Vekili :Av.Nurten Çağlar 

G.H.K. Bulvarı No:18/12 Demirtepe-ANKARA 

Davalı :Çevre Bakanlığı-ANKARA 
Davalı İdare Yanında Davaya Katılanlar : 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı-ANKARA 
2-Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 
Veki1 i : Av.Ayşegül Dilmen 

Seyfeli 
İnönü Bulvarı N:27/16 
Bahçe!i evi er-ANKARA 

Davanın Özeti : 29.9.2000 günlü, 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin iptali istenilmektedir. 

Çevre Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : Dava konusu yönetmelik 
değişikliğinin iptalini isteme konusunda davacının menfaati bulunmadığı, yapılan 
değişikliğinin mobil ve yüzer santrallerin hiçbir önlem alınmadan çal ıştın İması 
anlamına da gelmediği ve çevrenin tahrip edilmesine yol açmayacağı öne sürülerek 
davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : İptali 
istenen yönetmelik hükmünün hukuka uygun olduğu, bu değişikliğin, elektrik 
enerjisi arzında ortaya çıkan durum neticesinde, mobil santrallann kısa sürede 
inşa edilmeleri gerekliliği temel alınarak ve çevresel kriterler korunarak, bu 
tesislerin çevre ile de uyumlu şekilde kurulup işletilmelerine olanak sağladığı, 
tüm bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Hüdürlüğü'nün Savunmasının Özeti : 
Davacının, dava konusu yönetmelik aleyhine dava açmakta hukuki menfaatinin 
bulunmadığı, davarım öncelikle ehliyet yönünden reddi gerektiği, öte yandan. 
tesisin yönetmeliklere uygun olarak inşa edilip çalıştırılmasının tek denet-im 
mekanizmasının izinler olmayıp, Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre her 
an denetlenmesinin de söz konusu olduğu, davanın usul ve esastan reddine karar 
verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 
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Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi :Dava Konusu 
yönetmelik değişikliği ile Hava Kalitesinin korunması Yönetmeliğinin Geçici 
1.maddesinden sonra gelecek şekilde Geçici 2.madde eklenmesine karar 
verilmiştir. Bu geçici 2.maddede "Elektrik Enerjisi sıkıntısının bulunduğu 
ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının toplum yaşamım olumsuz etkilerinin 
geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla" kısa bir süre içerisinde 
tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına 
ihtiyacı duyulduğunda, bu Yönetmeliğin Ek-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin 
Özel Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen değerleri sağlamak ve 31.12.2002 
tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve 
yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir", hükmüne 
yer verilmiştir. 

Davalı idare Yönetmelik değişikliğine giderken bu geçici maddenin hangi 
tarihe kadar geçerli olduğunu, hangi hallerde ve ne ölçüde bu maddede belirtilen 
istisnai durumlardan yararlanılabileceği hususunda ilkeleri ve yönetmeliğin 
sınırlarını net bir şekilde belirlemiştir. Bu bağlamda. Yönetmelikteki istisnai 
durum ancak, elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden 
durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla ve kısa bir süre içerisinde tesis edilecek 
olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunda söz konusu olabilecektir.Burada sayılan koşullar yapılan 
düzenlemenin olağan üstü koşulların varlığı halinde uygulanabileceğini ortaya 
koymaktadır. Düzenleme ile üstün kamu yaran sıkıntısının toplum yaşımım 
olumsuz etkilemesinin giderilmesinde görülmüştür. 

Öte yandan, dava konusu düzenleme incelendiğinde, toplum yaşamını 
etkileyen olağan dışı şartlarda uygulanacak istisnai durumda bile Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği açısından, bu yönetmeliğin Ek-7 Kirletici 
Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırlan Bölümünde belirtilen 
değerlerin sağlanması şart koşulmuştur. Yine bu yönetmelikte belirtilen ön izin 
ve izinlerin hiç alınmaması değil, elektrik enerji sıkıntısının ivedilik arz 
ettiği durumlarda 3-1.12.2002 tarihine kadar alınması öngörülmüştür. Bu 
hükümlerden de açıkça anlaşıldığı gibi düzenlemenin amacı bu tür tesislerin 
faaliyete geçmeden önce alınması gereken ve belin • bir zamanı gerektiren izin 
ve ön irinlerden kayrıaHanabilecek olan zaman ka/bım ön 1 emektir JtJ^Çz)C!^bu 
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izinlerin 31.12.2002 tarihine kadar tamamlanmasının öngörülmüş olması, tesis 
kurulurken bu tesisin Hava Kalesinin Korunması Yönetmeliğin de öngörülen şekilde 
kurulmaması sonucunu doğurmayacağı gibi bu Yönetmelik açısından asıl önemli olan 
özel emisyon sınırlan bölümünde belirtilen değerlerin sağlanmasının şart 
koşulmuş olması da düzenlemedeki amacı ortaya koymaktadır. Üstelik düzenlemenin 
son bölümünden de anlaşıldığı gibi anılan olağan üstü durumlarda, bu tür 
tesislerin kurulması şart koşulmamış,"mobil ve yüzer santrallerin tesislerine 
başlanabilir ve elektrik üretilebilir" ifadesi ile toplum yaşamım olumsuz 
etkileyen sıkıntının giderilmesi konusunda mümkün olması halinde başkaca 
tedbirlerin alınmasının da söz konusu olabileceği vurgulanmıştır. 

Mevzuatımız gereği kirletici niteliği olan tesislerin dava konusu Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği açısından bu yönetmelikte öngörülen ön izin ve 
izinlerin alınarak kurulması ve üretimi sonrası belirtilen deşarj değerlerini 
sağlaması esas olandır. Ancak, bunun olağan durumlarda olması gereken bir 
prosedür olduğu tartışmasızdır. Dava konusu düzenleme ise olağanüstü durumlarda 
üstün kamu yararı düşünülerek hazırlanan istisnai bir hususu içermektedir.-
Olağanüstü şartlarda, olağan prosedürlerin uygulanması 1se mümkün değildir. 

Bu nedenlerle, olağanüstü durumlarda üstün kamu yaran da düşünülerek, 
uygulanacak istlnal bir hususu düzenleyen ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği açısından özel emisyon değerlerinin sağlamasını şart koşan dava 
konusu Yönetmelik değişikliğinde çevre mevzuatına ve kamu yararına aykırılık 
bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi :Dava: 2.11.1986 tarih ve 
19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği'nin Geçici 1.maddesinden sonra gelmek üzere Geçici 2.madde olarak 
eklenen "Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda. 
sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde giderilmesine 
yönelik olmak koşuluyla, kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve 
yüzer elektrik santrallanndan elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, bu 
Yönetmeliğin Ek Kirletici vasfı Yüksek Tesisler için Özel Emisyon Sınırları 
bölümünde belirtilen değerleri sağlamak ve 31.12.2002 tarihine kadar bu 
yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla mobil ve yüzer santralların 
tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir" hükmünün iptali istemiyle 
açılmıştır. 

2709 sayılı f.C. Anavasa'sının 56. maddesinde, herkesin sağ]_ıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaş lan/ı 
ödevi olduğu ön görülmüş. • .--..' 
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2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 1.maddesinde Yasanın amacının vatandaşların 
ortak varlığı olan çevrenin korunması.iyileştirilmesi: su.toprak ve hava 
kirlenmesinin önlenmesi bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam 
düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak 
düzenlemelerin ve alınacak önlemlerin.ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle 
uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olduğu kurala 
bağ!anmış.amlan Yasa uyarınca, her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is. 
duman, toz. gaz. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak: 
inşam ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden 
korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk 
münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin 
ortaya çıkmasını sağlamak için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlüğe 
konulmuş olmasına aynı Yönetmeliğin Ek 7.maddesinde kirletici vasfı yüksek 
tesisler için emisyon sınırlarının diğer kısımlarda verilen emisyon 
sınırlarından daha öncelikle uygulanacağı Ek 8.maddede listede belirtilen 
tesisler için Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan sora iznin 
yetkili makam tarafından verileceği kurala bağlanmış bulunmasına karşın dava 
konusu yönetmelik değişikliği ile mobll ve yüzer elektrik santrallarımn 
31.12.2002 tarihine kadar anılan yönetmelikte öngörülen değerlerin aranmadan, 
tesislerine başlanabileceği ve elektrik üretilebileceği kabul edilmiş 
dolayısıyla aranması gereken yasal zorunluluk askıya alınmıştır. 

Dava dosyasının incelenmesinden Gayri Sıhhi Müessese niteliğindeki mobil 
ve yüzer elektrik santrallarımn, tesisinde ve elektrik üretilmesinde mevzuatta 
öngörülen koşulların belli bir süre aranmamasımn çevreye vereceği zararlı 
sonuçların kalıcı bir şekilde devam edeceğide anlaşıldığından, dava konusu 
yönetmelik değişikliğinin Anayasanın 56.maddesi ile Çevre Kanununun amaçlarına 
aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan davalı Çevre Bakanlığı savunmasında çalışmaları ve yapısı 
uyarınca sağlık ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi alan kirletici vasfı 
yüksek tesisler kapsamında olan termik santrallere emisyon izni alınabilmesi 
için emisyon sınır değerinin sağlanması gerektiği.sadece emisyon izni 
işlemlerinin en az 6 ay süreceği ve bu sürenin ÇED Yönetmeliği ve Gayri Sıhhi 
Müesseseler Yönetmeliği kapsamında yapılacak işlemlerle birlikte daha da fazla 
olacağı ve bu nedenle elektrik enerji sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden 
bölgelerde mobil veyüzer santtralların işletmeye açılması için gereken sürenin 
kısalması amacına yönelik olarak yönetmelik çıkartı Idığının jçrko8..4)e"Hrt;-i"lroe$ı 
karşısında hem bacadan çıkan S02 benzeri gazların hen*3e-I'fyakıt ...afıkl arının 
çevreye olumsuz etkileri kaçınılmaz olduğu halde toplum verçeyre sağlığına 
verilebilecek, bu zararların gözardı edil di gide kuskusuzdur.1-' '••• - ti j- i -; 
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Ayrıca toplum ve çevre sağlığı düşünülmeksizin yapılmış* olan Gaynsihhi 
Müesseseler Yönetmeliğine bir geçici madde ilavesine ilişkin olan Yönetmelikde 
Danıştay 10.Dairesinin 27.2.2002 günlü E:2000/5957 K:2002/505 sayılı kararıyla 
iptal edilmitlr. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu yönetmeliğin iptali gerekeceği 
düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince duruşma için önceden belirlenen 

25.6.2002 gününde, yapılan tebligat üzerine davacı vekili Av.Nurten Çağlar 
Yakışın, davalı Çevre Bakanlığı"m temsilen Hukuk Müşaviri Ş.Özlem Aytaç'ın 
davalı yanında davaya katılanlardan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'm 
temsilen Hukuk Müşaviri Şafak Arslan'ın geldiği. Elektrik Üretim A.Ş.Genel 
Müdürlüğü'nü temsilen gelen olmadığı görülmekle. Savcı Aynur Şahinok'un 
katılmasıyla duruşma yapıldı. 26.6.2002 günü yapılan duruşma müzakeresinde 
Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten 
sonra ehliyet defi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü: 

Dava. Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden 
durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, kısa bir süre içerisinde tesis edilecek 
olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunda, bu Yönetmeliğin Ek-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel 
Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen değerleri sağlamak ve 31.12.2002 tarihine 
kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer 
santrallerin tesislerine başlanabileceğine ve elektrik üretilebileceğine ilişkin 
29.9.2000 günlü. 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin iptali 
istemiyle açılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56.maddesinde. "Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve Vatandaşların 
ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarım tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler...." 124.maddesinde ise "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzel kişileri, kendi görev alanlarım ilgilendiren Kanunların ve Tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler 
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çıkarabilirler" hükmü yer almıştır. 2872 sayilı Çevre Kanununun 1.maddesinde, 
Kanunun amacının, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması. 
iyileştirilmesi: kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması: su. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; 
ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin 
korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin 
geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve 
alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak 
belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olduğu kurala bağlanmıştır. 

2872 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliğinin 2.maddesinde de her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, 
duman. toz. gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; 
inşam ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden 
korumak: hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk 
münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin 
ortaya çıkmasını sağlamak Yönetmeliğin amacı olarak belirtilmiştir. Aynı 
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde de izne tabi tesisler ile ön izin ve izin alma 
usulü düzenlenmiştir. 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre izne tabi tesislerin 
kurulması ve işletilmesi için on izin ve izinlerinin alınmasının amacının da her 
türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan i s.duman,toz,gaz.buhar ve aerosol 
halindeki emisyonların kontrol altına alınması, insanı ve çevresini hava alıcı 
ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden koruması; hava kirlenmeleri 
sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar 
veren olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin ortaya çıkmasının sağlanması 
olduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla, bir tesisin çevreye ve insan sağlığına olası 
zararlarının önlenebilmesi. kurulma ve işletilme aşamalarından önce. mutlaka 
anılan Yönetmelikte öngörülen ön izin ve izinler-n alınması ile mümkün olur. 
Çevre Kanununda yer alan düzenlemelerde de esas olan husus çevrenin korunması ve 
çevre kirliliğinin ortaya çıkmadan önce önlenmesi olduğundan, dava konusu 
Yönetmelikte olduğu gibi kirletici vasfı yüksek olan bir tesisin anılan izinler 
alınmadan faaliyete başlamasının Çevre Kanununa ve Yönetmeliğin amacına aykırı 
olacağı açıktır. 
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Bu itibarla.amacı çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir çevrede 
yaşamalarına olanak saylamak olan Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak. 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe 
göre alınması gereken ön izin ve izinler alınmadan üretime başlanmasını sağlayan 
Yönetmelikte kamu yararına ve hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin iptaline, aşağıda dökümü 
yapılan 61.430.000.-Tl. yargılama gideri ile karar verildiği tarihte yürürlükte 
olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 520.000.000.-TL avukatlık ücretinin 
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi 
halinde davacıya iadesine, davalı yanında davaya katılan Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından yapılan masrafın üzerinde bırakılmasına 26.6.2002 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBİLGİM 

Uye 
Bekir 
AKSOYLU 

Uye 
Faruk 
ÖZTÜRK 

Uye 
Sinan 
YÖRÜKOĞLU 

Uye 
Nazlı 
KOÇER 

YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvuru Harcı : 3.160.000.-TL 
Karar Harcı : 4.240.000.-Tl 
Yürütmenin Durdurulması Harcı.: 3.390.000.-TL 
Vekalet Suret Harcı : 390.000.-TL 
Posta Giderleri :50.250.000.-TL 

TOPLAM :61.430.000.-TL. 
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Davacı ffriMOB Çevre Mühendisleri Odası 
Vekili , :Av.Nurten Çağlar 

G.M.K. Bulvarı No:18/12 Demirtepe-AHKARA 
Davalj ^Çevre Bakanlığı-ANKARA 
Davalı İdare Yanında Davaya Katılanlar : 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı-ANKARA 
2-Türk1ye Elektrik Üretim A.Ş. 

Vekili : Av.Ayşegül Dilmen Seyfell 
İnönü Bulvarı N:27/16 

Bahçellevler-ANKARA 
Davanın Özeti : 29.9.2000 günlü. 24185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 
iptali istenilmektedir. 

Çevre Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : Dava konusu yönetmelik 
değişikliğinin iptalini isteme konusunda davacının menfaati bulunmadığı, yapılan 
değişikliğinin mobil ve yüzer santrallerin hiçbir önlem alınmadan çalıştırılması 
anlamına da gelmediği ve çevrenin tahrip edilmesine yol açmayacağı öne sürülerek 
davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : İptali 
istenen yönetmelik hükmünün hukuka uygun olduğu, bu değişikliğin, elektrik 
enerjisi arzında ortaya çıkan durum neticesinde, mobil santrallann kısa sürede 
inşa edilmeleri gerekliliği temel alınarak ve çevresel kriterler korunarak, bu 
tesislerin çevre-ile de uyumlu şekilde kurulup işletilmelerine olanak sağladığı. 
tüm bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Türkiye Elektrik Üretim A,Ş. Genel Hüdürlüğü'nün Savunmasının Özeti : 
Davacının, dava konusu yönetmelik aleyhine dava açmakta hukuki menfaatinin 
bulunmadığı, davanın öncelikle ehliyet yönünden reddi gerektiği, öte yandan. 
tesisin yönetmeliklere uygun olarak inşa edilip çalıştırılmasının tek denetim 
mekanizmasının izinler olmayıp, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre her 
^n denetlenmesinin de söz konusu olduğu, davanın usul ve esastan reddine karar 
verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi A!wnet Berbercelu'nun Düşüncesi :_ Dava Konusu 
Yönetmelik değişikliği ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Geçici 1.maddesi 
(B) bendinden sonra gelmek üzere (C) bendi eklenmesine karar verilmiştir. Bu (C) 
bendinde "Elektrik Enerjisi sıkıntısının bıılunduüj ivedilik arz eden durumlaraa. 
sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerirrn giderilmesine yönelik olmak 
koşuluyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobıl ve 
yüzer elektrik santrallanndan elektrik alınmasına ihtiyaç duyul-duğunda. bu 
Yönetmeliğin içerisinde belirtilen deşarj deÛerlerin1 sağlamak/'ve^l. 12.20Ç" 
tarihine kaçla-- bu önetmelikte belirtilen •:zı?1 • = -i airr,?k kaydıyla;- r-mbb1/l ^ve-^ 
yüjer b-antrcl ' ••'' i" tesisler ine baklana!; •'n v .*? -:•!?''.' ı fret.: i «L j ' -r". hjkm'jrlğ. 
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Davalı idare Yönetmelik değişikliğine giderken bu geçici maddenin hangi 
tanhe kadar geçerli olduğunu, hangi hallerde ve ne ölçüde bu maddede belirtilen 
istisnai durumlardan yararlanılabileceği hususunda ilkeleri ve yönetmeliğin 
sınırlarını net bir şekilde belirlemiştir. Bu bağlamda. Yönetmelikteki istisnai 
durum ancak, elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden 
durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla ve kısa bir süre içerisinde tesis edilecek 
olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunda söz konusu olabilecektir.Burada sayılan koşullar yapılan 
düzenlemenin olağan üstü koşulların varlığı halinde uygulanabileceğini ortaya 
koymaktadır. Düzenleme ile üstün kamu yaran sıkıntısının toplum yaşımım 
olumsuz etkilemesinin giderilmesinde görülmüştür. 

Öte yandan, dava konusu düzenleme incelendiğinde, toplum yaşamım 
etkileyen olağan dışı şartlarda uygulanacak istisnai durumda bile Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği içerisinde belirtilen deşarj değerlerinin sağlanması şart 
koşulmuştur. Yine bu yönetmelikte belirtilen ön izin ve izinlerin hiç alınmaması 
değil, elektrik enerji sıkıntısının ivedilik arz ettiği durumlarda 31.12.2002 
tarihine kadar alınması öngörülmüştür. Bu hükümlerden de açıkça anlaşıldığı gibi 
düzenlemenin amacı bu tür tesislerin faaliyete geçmeden önce alınması gereken ve 
belirli bir zamanı gerektiren izin ve ön izinlerden kaynaklanabilecek olan zaman 
kaybını önlemektir. Ancak, bu izinlerin 31.12.2002 tarihine kadar 
tamamlanmasının öngörülmüş olması, tesis kurulurken bu tesisin Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliğin de öngörülen şekilde kurulmaması sonucunu doğurmayacağı 
gibi bu Yönetmelik açısından asıl önemli olan deşarj değerlerinin sağlanmasının 
şart koşulmuş olması da düzenlemedeki amacı ortaya koymaktadır. Üstelik 
düzenlemenin son bölümünden de anlaşıldığı gibi anılan olağan üstü durumlarda. 
bu tür tesislerin kurulması şart koşulmamış,"mobil ve yüzer santrallerin 
tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir" ifadesi ile toplum yaşamını 
olumsuz etkileyen sıkıntının giderilmesi konusunda mümkün olması halinde başkaca 
tedbirlerin alınmasının da söz konusu olabileceği vurgulanmıştır. 

Mevzuatımız gereği kirletici niteliği olan tesislerin dava konusu Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği açısından bu yönetmelikte öngörülen ön izin ve 
izinlerin alınarak kurulması ve üretimi sonrası belirtilen deşarj değerlerini 
sağlaması esas olandır. Ancak, bunun olağan durumlarda olması gereken bir 
prosedür olduğu tartışmasızdır, üava konusu düzenleme ise olağanüstü durumlarda 
üstün kamu yararı düşünülerek hazırlanan ist'.sr.ai bir hususu içermektedir. 
Olağanüstü şartlarda, olağan prosedürlerin uygulanması ise mümkün değildir. 

Bu nedenlerle, olağanüstü durumlarda ustun kamu yararı da düşünûTeTek,^ 
uygulanacak istinaı bir hususu düzenleyen ve Su Kirliliği Kontrolly'^onetmeliğiy\ 
açısından deşarj değerlerinin sağlamasını şart koşan dava konulu'Yonetw5l.il?'.. 
değişikliğinde çevre mevzuatına ve kamu yaranna aykırılık .'bulunmadığı '. 
anlaşıldığından, davanın reddine katar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 

http://Yonetw5l.il?'
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Danıştay Savcısı Aynur Sahinok'un Düşüncesi : Dava; 4.9.1988 t a r i h ve 
19919 sayı l ı Resmi Gazetede yayımlanan Su K i r l i l i ğ i Kontrolü Yönetmeliği'nin 
Geçici 1.maddesi (B) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi olarak eklenen 
"Elektr ik enerj isi s ık ın t ıs ın ın bulunduğu i ved i l i k arz eden durumlarda. 
s ık ınt ın ın toplum yaşamına olumsuz e t k i l e r i n i n giderilmesine yönelik olmak 
koşuluyla, geçici şekilde kısa b i r süre içerisinde tesis edilecek olan mobı'1 ve 
yüzer elektr ik santrallarından e lekt r ik alınmasına iht iyaç duyulduğunda, bu 
Yönetmeliğin içerisinde b e l i r t i l e n deşarj değerlerini sağlamak ve 31.12.2002 
tar ih ine kadar bu yönetmelikte b e l i r t i l e n i z i n l e r i almak kaydıyla mobil ve yüzer 
santra l ler in tesisler ine başlanabil ir ve e lek t r ik ü r e t i l e b i l i r " hükmünün i p t a l i 
istemi i l e açı lmıştır . 

2709 sayı l ı T.C. Anayasa'sının 56.maddesinde, herkesin sağ l ık l ı ve 
dengeli b i r çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi gelişt irmek, çevre 
sağlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların 
ödevi olduğu. 2872 sayı l ı Yasanın 1.maddesinde Yasanın amacının vatandaşların 
ortak var l ığ ı olan çevrenin korunması. iy i leşt i r i lmesi: su. toprak ve hava 
kirlenmesinin önlenmesi: ülkenin bugünkü ve gelecek kuşaklarının sağlık. 
uygarlık ve yaşam düzeyinin ge l iş t i r i lmes i ve güvence al t ına alınması i ç i n 
yapılacak düzenlemelerin ve alınacak önlemlerin, ekonomik ve sosyal kalkınma 
hedefleriyle uyumlu olarak b e l i r l i hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek 
olduğu kurala bağlanmış, anılan yasa uyarınca, ülkenin yera l t ı ve yerüstü su 
kaynaklan potansiyelinin her tü r lü kullanım amacıyla korunmasını, en i y i 
biçimde kullanımının sağlanmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu b i r şekilde gerçekleştirmek üzere, su 
k i r l i l i ğ i n i n kontrolü esaslarının belirlenmesi 1çin Su K i r l i l i ğ i Kontrolü 
Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş olmasına karşın dava konusu yönetmelik 
değ iş ik l iğ i i l e mobil ve yüzer e lekt r ik sant ra l lar ınm 31.12.2002 tar ih ine kadar 
amlan yönetmelikte öngörülen deşarj değerlerinin aranmadan, tes is ler ine 
başlanabileceği ve elektr ik üret i lebi leceği kabul edilmiş dolayısıyla aranması 
gereken yasal zorunluluk askıya al ınmışt ır . 

Dava dosyasının incelenmesinden Gayri Sıhhi Müessese n i te l iğ indeki mobil 
ve yüzer e lekt r ik santra l lar ınm. tesisinde ve e lekt r ik verilmesinde mevzuatta 
öngörülen koşulların be l l i b i r süre aranmaması mn toplum ve çevre sağlığını 
olumsuz yönde etkileyeceği ve bu zarar l ı sonuçların kalıcı b i r şekilde devam 
edeceği anlaşıldığından, dava konusu yönetmelik değiş ik l iğ in in Anayasanın 
56.maddesi i l e Çevre Kanununun amaçlarına aykır- olduğu sonucuna var^^gpştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu yönetmelik hükmünde^Kajou yaraV-ı, ve 
hukuka uyarlık bulunmadığından i p t a l i gerekeceği düşünülmekteAtr.» ^ *vS7> 
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TÜRK MİLLETİ ADINA 
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince duruşma için önceden belirlenen 

25.6.2002 gününde, yapılan tebligat üzerine davacı vekili Av.Nurten Çağlar 
Yakış'ın. davalı Çevre Bakanlığı'm temsilen Hukuk Müşaviri Ş.Özlem Aytaç'in 
davalı yanında davaya katılanlardan Enerji ve Tab11 Kaynaklar Bakanlığı'm 
temsilen Hukuk Müşaviri Şafak Arslan'ın geldiği. Elektrik Üretim A.Ş.Genel 
Müdürlüğü'nü temsilen gelen olmadığı görülmekle. Savcı Aynur Şahinok'un 
katılmasıyla duruşma yapıldı. 26.6.2002 günü yapılan duruşma müzakeresinde 
Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten 
sonra ehliyet defi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü: 

Dava. Elektrik Enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz. eden 
durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik 
olmak koşuluyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan 
mobil ve yüzer elektrik santrali arından elektrik alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunda, bu Yönetmeliğin içerisinde belirtilen deşarj değerlerini sağlamak 
ve 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, 
mobil ve yüzer santrallann tesislerine başlanabileceğine ve elektrik 
üretilebileceğine ilişkin 29.9.2000 günlü. 24185 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin iptali istemiyle açılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56.maddesinde. "Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığım korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve Vatandaşların 
ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarım tek elden planlayıp hizmet 
vermesini d ü z e n l e r — " 124.maddesinde ise "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzel kişileri, kendi görev alanlarım ilgilendiren Kanunların ve Tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak ûzerç ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler 
çıkarabilirler" hükmü yer almıştır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 1.maddesinde. 
Kanunun amacının, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi: kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması: su. toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi: 
ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin 
korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin 
griışt.irilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri., VP 
alınacak önlemleri, ekonomik ve susyal kalkınma hedefleriyle*'u$mılu olara'k. 
belirli hukuki VP teknik esaslara görp dıirçnlç?m«k olduğu kurala JbaÖlâmrÇtTr.T . * 
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2872 say ı l ı Yasa uyarınca ç ıkar ı lan Su K i r l i l i ğ i Kontrolü Yönetmeliğinin 
1.maddesinde de ülkenin ye ra l t ı ve yerüstü su kaynakları potansiyel in in her 
t ü r l ü kullanım amacıyla korunmasını.en i y i b i r biçimde kul lanımının sağlanmasını 
ve su kirlenmesinin önlenmesini ekonomik ve sosyal kalkınma hedef ler iy le uyumlu 
b i r şekilde gerçekleştirmek ü2ere. su k i r l i ğ i n i n kontrolü esaslar ının 
belir lenmesi i ç i n gerekl i olan hukuki ve teknik esasları ortaya koymak 
Yönetmeliğin amacı olarak b e l i r t i l m i ş t i r . Aynı Yönetmeliğin A l t ı n c ı Bölümünde de 
boşaltım izn i esasları düzenlenmiştir. 

Su K i r l i l i ğ i Kontrolü Yönetmeliğine göre izne tabi t e s i s l e r i n kurulması 
ve i ş le t i lmes i i ç i n alınması gereken i z i n l e r i n amacının da. ülkenin y e r a l t ı ve 
yerüstü su kaynaklan potansiyel in in her t ü r l ü kullanım amacıyla korunması, en 
i y i biçimde kullanımının sağlanması ve su kir lenmesinin önlenmesinin ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedef ler iy le uyumlu b i r şeki lde gerçekleşt i r i lmesi olduğu 
tar t ışmasızdır . Dolayısıyla b i r tes is in çevreye ve insan sağlığına o lası 
zarar la r ın ın önlenebilmesi, kurulma ve i ş l e t i lme aşamalarından önce.mutlaka 
anılan Yönetmelikte öngörülen ön i z in ve i z i n l e r i n alınması i l e mümkün o lu r . 

ffo-
Çevre Kanununda yer alan düzenlemelerde^esas olan husus çevrenin korunması ve 
çevre k i r l i l i ğ i n i n ortaya çıkmadan önce önlenmesi olduğundan, dava konusu 
Yönetmelikte olduğu g ib i k i r l e t i c i vasfı yüksek olan b i r t es i s i n amlan i z i n l e r 
alınmadan faal iyete başlamasının Çevre Kanununa ve Yönetmeliğin amacına aykı r ı 
olacağı aç ık t ı r . 

Bu i t ibar la.amacı çevrenin korunması ve ınsanTarın sağ l ı k l ı b i r çevrede 
yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre Kanunu ve Su K i r l i l i ğ i Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak. 31.12.2002 tar ih ine kadar bu Yönetmeliğe 
göre alınması öngörülen ön i z i n ve i z i n l e r alınmadan üretime başlanmasını 
sağlayan Yönetmelikte kamu yararına ve hukuka uyar l ık görülmemiştir. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin iptaline, aşağıda dökümü 
yapılan 60.430.000. TL. yargılama gideri ile karar verildiği tarihte yürürlükte 
olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 520.000.000.-TL avukatlık ücretinin 
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi 
halinde davacıya iadesine, davalı yanında davaya katılan Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından yapılan masrafın üzerinde bırakılmasına 26.6.2002 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBİLGİN 

Üye 
Bekir 
AKSOYLU 

Üye 
Faruk 
ÖZTÜRK 

Üye 
Sinan 
YÖRÜKOĞLU 

Üye 
Nazlı 
K0ÇER 

YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvuru Harcı : 3.160.000.-TL 
Karar Harcı : 4.240.000.-TL 
Yürütmenin Durdurulması Harcı.: 3.390.000.-TL 
Vekalet Suret Harcı 390.000.-TL 
Posta Giderleri :49.250.000.-TL 

TOPLAM :60.430.000.-TL. 
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Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

Vekili ı Av.Mustafa Karakaş (Aynı Yerde) 

Davalı ı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-ANKARA 

Davanın Özeti : 29.9.2000 günlü. 24185 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait . Esaslara -Dair 
Yönetmeliğe Bir Geçici Hadde Eklenmesine Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin 
durdurulması istenilmektedir. 

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti ; Elektrik sıkıntısının olduğu, ye bu 
sıkıntının giderilmesinin aciliyet arzettiği zamanlara münhasır olmak üzere 
geçici olarak ve belli şartlarda bu sıkıntının giderilmesi amacıyla yapılan dava 
konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı öne . sürülerek yürütmenin 
durdurulması hakkındaki istemin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Daya konusu edilen ve 
29.9.2000 günlü. 24185 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik 
değişikliğinin Bakanlığın plan yapma yetkisini düzenleyen 3194 sayılı Yasanın 9. 
maddesine aykırı olması nedeniyle; yürütmenin durdurulmasına il işkin istemin 
kabulü gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi :2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu 
anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği 
düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları 
dinlendikten ve 2577 sayıl ı Yasanın 27.maddesi uyarınca dosyadaki belgeler 
incelendikten sonra iş in gereği görüşüldü: 

Dava, 29.9.2000 günlü, 24185 mükerrer sayı l ı Resmi Gazetede yayımlanan 
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğin i p t a l i ve yürütmenin durdurulması 
istemiyle açılmıştır. 

3194 sayıl ı İmar Yasasının 8/b maddesinde, nazım ve uygulama imar 
planlarının, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun biçimde i l g i l i belediyelerce 
yapılması veya yaptırılması ve belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girmesi 
esası kabul edi lmişt i r . 

Anılan Yasanın 9.maddesinde ise. Yasanın 8. maddesi uyarınca 
planların i l g i l i belediye meclislerince ona *J-atwra!c yürürlüğe konulması 
ilkesinden ayrılınarak Bayındırlık ve İskan Bafanl-ığnnTp'^tkil i olduğu alanlar 

• ' • • / . ^ \ 
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belir lenmiştir. Hadde de. Bakanlığın gerekli görülen hallerde, kamu yapıları i l e 
i l g i l i imar planı ve değişikl ik ler inin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla 
veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla 
yapılması gereken planların ve plan değiş ik l ik ler in in , birden fazla belediyeyi 
i lgi lendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından 
demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya hava yolu veya 
denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamım 
veya bir kısmım, i l g i l i belediyelere veya diğer idarelere bu yolda, b i l g i 
vererek ve gerektiğinde i şb i r l i ğ i sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye 
ve resen onaylamaya yetk i l i olduğu, b i r kamu hizmetinin görülmesi maksadı i l e 
resmi bina ve tesisler iç in imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçlfi 
değişiklik yapılması gerektiği takdirde Bakanlığın gerekirse imar planının resmi 
bina ve tesisler le i l g i l i kısmım resen yapacağı ve onaylayacağı hükmüne yer 
ver i lmişt i r . 

Anayasa Hahkemesinin 3194 sayı l ı Yasanın 9.maddesine 3394 sayılı Yasayla 
eklenen fıkranın iptaline i l i ş k i n 26.9.1991 ta r ih ve E:1990/38. K:1991/32 sayıl ı 
kararında da be l i r t i ld iğ i üzere. Yasanın 9. . maddesiyle Bakanlık. imar 
planlarının kamu yararı ve ülke gerekleri . . i l e i l g i l e r i nedeniyle, sayılan 
özel l ik ler i taşıyan somut yerlerle s ı n ı r l ı olarak, daha çok makro düzeyde 
ye tk i l i kı l ınmıştır. Merkezi yönetim, yerel yönetimlere bırakılan işlerde ise 
ancak Yasada açıkça belirlenen konularda Anayasanın 127. maddesindeki idari 
vesayet yetkisini kullanabilecektir. 

Dava konusu Yönetmelikle, enerji sıkınt ısının bulunduğu acil iyet arzeden 
durumlarda ve maddede bel i r t i len koşullarda imar planlarının Bakanlık tarafından 
yapılması esası getirilmiş bulunmaktadır. Elektr ik enerjisi darboğazının ülke 
açısından olumsuz etk i ler i yadsınamaz bir gerçektir. Ancak elektrik enerjisi 
sıkıntısının 3194 sayılı Yasanın 9.maddesinde sayılan hallerden hiçbir isinin 
kapsamına girmediği de açıktır. 

Kaldı k i . davalı idarece elektr ik sıkıntısının umumi hayata e tk i l i bir 
afet olduğu nitelendirmesinde bulunulmadığı gibi maddemde sayılan diğer durumlar 
kapsamına girdiği de i l e r i sürülmemiştir. 

Hiçbir organ Anayasa ve Yasalarda verilmemiş olan bir yetkiyi kulanamaya-
cağı gibi Yasayla verilmiş bulunan bir yetkinin de Yönetmelikle 
genişletilemeyeceği hususunda duraksama bulunmadığından, dava konusu Yönetmelik 
değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle. 2577sayılı Yasanın 27.maddesinde öngörülen koşullar 
oluştuğundan, dava konusu Yönetmelik değişik l iğ inin yürütülmesinin durdurulması 
isteminin kabulüne 13.7.2001 gününde o.yçokluğuyla karar ver i ld i . 

Üye y \ j 7 > % Öye 
Bekir , . • ' Tar\k Sinan 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBİLGİN 

Üye 
Acar 
OLT'JLU 
U) 

Aidm 

A* ! ı GiÖİ'dİİKI.-Vv 

K.U • .. A OZTUfK YÜP.'JKDGLU 
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Hukuk Müşavirliği 
Sayı :B.19.O.HKM.0.O0.00.00/ ? O İ . 
Konu: Danıştay Kararı 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: 02.04.2002 tarih ve B.19.0.HKM.0.24.00.00/646 sayılı yazımız. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımız aleyhine 

Danıştay 6. Dairesinde E:2000/7280 sayı ile açılan iptal davasında, dava konusu 
Yönetmelilc aynı Dairenin 26.06.2002 tarih ve E.2000/7275: K.2002/3683 sayılı kararı 
ile iptal edilmiş olduğundan, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına. 
10.12.2002 tarih ve K.2002/5810 sayı ile karar verilmiş olup,örneği "ekte 
gönderilmektedir. 

Bibilerinize arz ederim. 

Özlem AYTAÇ 
Hukuk Müşaviri 

EKLER: 
Ek-1 Danıştay Kararı 

r Ot NİSAN-28D3\ 
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Davacı ^İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Veki 1 i ^Av.Belgin Türek-Aynı Yerde 
Davalı ^Çevre Bakan!iği-ANKARA 
Davalı İdare Yanında Dâvaya Katılanlar : 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı-ANKARA 
2-Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 

Vekili : Av.Ayşegül Dilmen Seyfeli 
İnönü Bulv.N:27/16-Bahçe!ievi er-ANKARA 

Davanın Özeti : 29.9.2000 günlü. 24185 sayı l ı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin ip ta l i istenilmektedir. 

Çevre Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : Dava konusu yönetmelik 
değişikliğinin ip ta l in i isteme konusunda davacının menfaati bulunmadığı, yapılan 
değişikl iğin." mobil ve yüzer santrallerin hiçbir önlem alınmadan çalıştırı lması 
anlamına da gelmediği ve çevrenin tahrip edilmesine yol açmayacağı öne sürülerek 
davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn Savunmasının Özeti : İp ta l i 
istenen yönetmelik hükmünün hukuka- uygun olduğu, bu değişikl iğin, elektr ik 
enerjisi arzında ortaya çıkan durura neticesinde, mobil santrali arın kısa sürede 
inşa edilmeleri gerekl i l iğ i temel alınarak ve çevresel kr i ter ler korunarak, bu 
tesislerin çevre i l e de uyumlu şekilde kurulup işleti lmelerine olanak sağladığı. 
tüm bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Gene! Hüdürlüğü'nün Savunmasının Özeti : 
Davacının, dava konusu yönetmelik aleyhine dava açmakta hukuki menfaatinin 
bulunmadığı, davanın öncelikle ehliyet yönünden reddi gerektiği, öte yandan. 
tesisin yönetmeliklere uygun olarak inşa edi l ip çalıştırı lmasının tek denetim 
mekanizmasının iz inler olmayıp, Çevre Kanunu ve i l g i l i yönetmeliklere göre her 
an denetlenmesinin de söz konusu olduğu, davanın usul ve esastan reddine karar 
verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi :Dava Konusu 
yönetmelik değişikl iği i l e Hava Kalitesinin korunması Yönetmeliğinin Geçici 
1.maddesinden sonra gelecek şekilde Geçici 2.madde eklenmesine karar 
veri lmişt ir. 3u geçici 2.maddede "Elektrik Enerjisi, sıkıntısının bulunduğu 
ivedi l ik arz eden durumlarda. sıkıntının toplum yaşamım olumsuz etk i ler in in 
geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla" kısa bir süre içerisinde 
tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santra Hecenden elektr ik alınmasına 
ihtiyacı duyulduğunda, bu Yönetmeliğin Ek-7 Kı>let'ic>^SifrYaksek Tesisler İçin 
Özel Emisyon Sınır lan bölümünde bel i r t i len değerier.i--sağıamak ve 31.12.2002 
tarihine kadar bu" Yönetmelikte be l i r t i l en^ ızinl'eri almak kaydıyla, mobil ve 
yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir vĞ.'.elektrik .ü re t i l eb i l i r " . hükmüne 
yer veri lmişt ir. '- • \_-~..' 
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Davalı idare Yönetmelik değişikliğine giderken bu geçici maddenin hangi 
tarihe kadar geçerli olduğunu, hangi hallerde ve ne ölçüde bu maddede belirtilen 
istisnai durumlardan yararlanılabileceği hususunda ilkeleri ve yönetmeliğin 
sınırlarım net bir şekilde belirlemiştir. Bu bağlamda. Yönetmelikteki istisnai 
durum ancak, elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden 
durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla ve kısa bir süre içerisinde tesis edilecek 
olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına ihtiyaç 
duyulduğunda söz konusu olabilecektir.Burada sayılan koşullar yapılan 
düzenlemenin olağan üstü koşulların varlığı halinde uygulanabileceğini ortaya 
koymaktadır. Düzenleme ile üstün kamu yararı sıkıntısının toplum yaşımını 
olumsuz etkilemesinin giderilmesinde görülmüştür. 

Öte yandan, dava konusu düzenleme incelendiğinde, toplum yaşamını 
etkileyen olağan dışı şartlarda uygulanacak istisnai durumda bile Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği açısından, bu yönetmeliğin Ek-7 Kirletici 
Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları Bölümünde belirtilen 
değerlerin sağlanması şart koşulmuştur. Yine bu yönetmelikte belirtilen ön izin 
ve iz in ler in hiç alınmaması değil, elektrik enerji sıkıntısının ivedi l ik arz 
et t iğ i durumlarda 31.12.2002 tarihine kadar alınması öngörülmüştür. Bu 
hükümlerden de açıkça anlaşıldığı gibi düzenlemenin amacı bu tür tesisler in 
faaliyete geçmeden önce alınması gereken ve b e l i r l i b i r zamanı gerektiren iz in 
ve ön izinlerden kaynaklanabilecek olan zaman kaybım önlemektir. Ancak, bu 
iz in ler in 31.12.2002 tarihine kadar tamamlanmasının öngörülmüş olması, tesis 
kurulurken bu tesisin Hava Kalesinin Korunması Yönetmeliğin de öngörülen şekilde 
kurulmaması sonucunu doğurmayacağı gibi bu Yönetmelik açısından asıl önemli olan 
özel emisyon s ın ı r lan bölümünde bel i r t i len değerlerin sağlanmasının şart 
koşulmuş olması da düzenlemedeki anacı ortaya koymaktadır. Üstelik düzenlemenin 
son bölümünden de anlaşıldığı gibi anılan olağan üstü durumlarda, bu tür 
tesislerin kurulması şart koşulmamış,"mobil ve yüzer santral lerin tesislerine 
başlanabilir ve elektrik üret i leb i l i r " ifadesi i l e toplum yaşamını olumsuz 
etkileyen sıkıntının giderilmesi konusunda mümkün olması halinde başkaca 
tedbirlerin alınmasının da söz konusu olabileceği vurgulanmıştır. 

Mevzuatımız gereği k i r le t i c i n i te l iğ i olan tes is ler in dava konusu Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği açısından bu yönetmelikte öngörülen ön izin ve 
iz in ler in alınarak kurulması ve üretimi sonrası b e l i r t i l e n deşarj değerlerini 
sağlaması esas olandır. Ancak, bunun olağan durumlarda olması gereken b ir 
prosedür olduğu tartışmasızdır. Day^st^Su^Raçrıleme ise olağanüstü durumlarda 
üstün kamu yararı düşünülerek^azırlanarKüsiâsnaı b i r hususu içermektedir. 
Olağanüstü şartlarda, clağan prosedürlerin" uygulanması -ise mümkün değildir. 
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Bu nedenlerle, olağanüstü durumlarda üstün kamu yaran da düşünülerek. 
uygulanacak istinai bir hususu düzenleyen ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği açısından özel emisyon değerlerinin sağlamasını şart koşan dava 
konusu Yönetmelik değişikliğinde çevre mevzuatına ve kamu yararına aykırı l ık 
bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı H.İclal Kutucu'nun Düşüncesi :Dava. 29.9.2000 günlü ve 
24185 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali istemiyle 
açılmıştır. 

Davaya konu Yönetmeliğinin iptal i istemiyle açılan başka bir dava i le 
i l g i l i olarak Danıştay Altıncı Dairesinin E:2000/7275 sayılı dosyasında 
incelenerek verilen 26.6.2002 günlü. K:2002/3683 sayı l ı kararla "amacı çevrenin 
korunması ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşamalarına olanak sağlanmak olan 
Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği hükümlerine aykırı 
olarak. 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre alınması gereken ön izin 
ve izinler alınmadan üretime başlanmasını sağlayan Yönetmelikte kamu yararına ve 
hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesiyle söz konusu Yönetmelik ip ta l 
ed i lmişt i r . 

Açıklanan nedenle dava konusu Yönetmelik hakkında karar verilmesine yer 
olmadığı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Karar veren Danıştay Alt ıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları 

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ehl iyet defi yerinde 
görülmeyerek i ş i n gereği görüşüldü: 

Dava. Elektr ik enerjisi s ıkınt ıs ının bulunduğu i ved i l i k arz eden 
duru-,!arda. s ık ınt ın ın toplum yaşamına olumsuz e t k i l e r i n i n geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, kısa b i r süre içer isinde tesis edilecek 
olan mobil ve yüzer elektr ik santrallerinden e lek t r i k alınmasına iht iyaç 
duyulduğunda, bu Yönetmeliğin Ek-7 K i r l e t i c i Vasfı Yüksek Tesisler İç in Özel 
Emisyon Sın ı r la r ı bölümünde be l i r t i l en değerleri sağlamak ve 31.12.2002 tar ih ine 
kadar bu Yönetmelikte be l i r t i l en i z i n l e r i almak kaydıyla, mobil ve yüzer 
santral ler in tes is ler ine başlanabileceğine ve e lek t r i k üreti lebileceğine i l i ş k i n 
29.9.2000 günlü. 24185 sayıl ı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Kal i tesinin 
Korunması Yönetmeliğinde Değ iş i kUk^^p^maş ı^ Hakkında Yönetmeliğin i p t a l i 
istemiyle açı lmışt ı r . . j f ^....^-^ \ 

< & /'/•'","\ \ 
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Dava konusu Yönetmelik Danıştay Altıncı Dairesinin 26.6.2002 günlü. 
E:2000/7275. K:2002/3683 sayılı karan i l e iptal edildiğinden, aynı işlemin 
iptal i istemiyle açılan bu davada yeniden karar verilmesine gerek 
bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına. 
51.790.000.lira yargılama gideri i le kararın veri ldiği tarihte yürürlükte 
bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 2Û9.000.000.lira 
vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine 10.12.2002 
gününde oybirliğiyle karar veri ldi . 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBILGIN 

Uye 
Bekir 
AKSOYLU 

Uye 
Sinan 
YÖRÖKOĞLU 

Uye 
Banu 
DİLCİN 

Uye 
Nazlı 
KOÇER 

YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvuru Harcı : 3.160.000. -TL 
Karar Harcı : 4.240.000. -TL 
Yürütmenin Durdurulması Harcı.: 3.390.000.-TL 
Posta Gideri :41.000.000. -TL 

TOPLAM :51.790.000.-TL. 

\SJ 
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Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.19.0.HKM.0.00.0O.OO/ /3/3 
Konu: İptal Kararı 

ÇEVRE KİPT *LİĞÎNİ ÖNLEME VE KONTROL 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından, 29.09.2000 gün ve 24185 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması HakkındaYönetmeliğin iptali istemiyle 
Bakanlığımız aleyhine açılan . davada.Danıştay 6. Dairesinin 26.06.2002 tarih ve 
E.2000/7275: K.2002/3683 sayılı karan ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş 
olup, kararın bir örneği ilişikte gönderilmektedir. 

Bibilerinize arz ederim. 

Ş.Özlem AYTAÇ 
Hukuk Müşaviri 

EKLER: 
EK-1 İptal Karan 

DAĞITIMLI: 
Çevre Koruma Genel MüdürK 
ÇKÖK Genei Müdürlüğü 
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Davacı T̂MHOB Çevre Mühendisleri Odası 
Vekili rAv.Nurten Çağlar 

G.M.K. Bulvarı No:18/12 Demirtepe-ANKARA 

Davalı ^Çevre Bakanlığı-ANKARA 
Davalı İdare Yanında Davaya Katılanlar : 1-Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı-ANKARA 
2-Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 

Vekili : Av.Ayşegül Dilmen 
Seyf el i 
İnönü Bulvarı N:27/15 

Bahcelievler-ANKARA 

Davanın Özeti : 29.9.2000 günlü. 24185 sayı l ı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değiş ik l ik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin iptal i istenilmektedir. 

Çevre Bakanlığı 'mn Savunmasının Özeti : Dava konusu yönetmelik 
değişikliğinin iptal ini isteme konusunda davacının menfaati bulunmadığı, yapılan 
değ i ş i k l i ğ i n i n mobil ve yüzer sant ra l le r in h içb i r önlem alınmadan ça l ış t ı r ı lması 
anlamına da gelmediği ve çevrenin tahr ip edilmesine yol açmayacağı öne sürülerek 
davanın reddine karar verilmesi gerekt iği savunulmaktadır. 

Enerj i ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı 'mn Savunmasının Özeti : i p t a l i 
istenen yönetmelik hükmünün hukuka uygun olduğu, bu değ iş i k l i ğ in , e lek t r i k 
ener j i s i arzında ortaya çıkan durum neticesinde, mobil sen t ra l l ann kısa sürede 
inşa edi lmeler i ge rek l i l i ğ i temel alınarak ve çevresel k r i t e r l e r korunarak, bu 
t e s i s l e r i n çevre i l e de uyumlu şekilde kurulup i ş le t i lme le r ine olanak sağladığı. 
tüm bu nedenlerle devanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Türkiye Elekt r ik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Savunması r.ın Özeti : 
Davacının, dava konusu yönetmelik aleyhine cava açmakta hukuki menfaatinin 
bulunmadığı, devanın öncelikle ehl iyet yönünden reddi gerekt iğ i , öte yandan. 
t es i s i n yönetmeliklere uygun olarak inşa ed i l i p çal ı ş t ı r ı "masının te.>; denetir 
mekanizmasının i z i n l e r ölmeyip. Çevre Kanunu ve ı "g-* i yönetmeliklere ?sre ner 

an denetlenmesinin de söz konusu olduğu, tavanın us~l ve esastan restine I ; Â T 
veri lmesi ce-ekt iğ i savunulmaktadır. 
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Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi :Dava Konusu 
yönetmelik değ iş i k l i ğ i i l e Hava Kal i tes in in korunması Yönetmeliğinin Geçici 
1.maddesinden sonra gelecek şekilde Geçici 2.madde eklenmesine karar 
ve r i lm iş t i r . Bu geçici 2.maddede "Elektr ik Ener j is i s ı k ın t ı s ın ın bulunduğu 
i ved i l i k arz eden durumlarda, s ık ın t ın ın toplum yaşamım olumsuz e t k i l e r i n i n 
geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla" kısa b i r süre içer is inde 
tesis edilecek olan mobil ve yüzer e lek t r i k santral ler inden e l e k t r i k alınmasına 
ih t iyacı duyulduğunda, bu Yönetmeliğin Ek-7 K i r l e t i c i Vasfı Yüksek Tesisler İ ç i n 
Özel Emisyon S ı n ı r l a n bölümünde b e l i r t i l e n değer ler i sağlamak ve 31.12.2002 
tar ih ine kadar bu Yönetmelikte' b e l i r t i l e n i z i n l e r i almak kaydıyla, mobil ve 
yüzer sant ra l le r in tes is le r ine başlanabi l i r ve e l e k t r i k ü r e t i l e b i l i r " , hükmüne 
yer ve r i lm iş t i r . 

Davalı idare Yönetmelik değiş ik l iğ ine giderken bu geçici maddenin hancı 
tarihe kadar geçerl i olduğunu, hangi hallerde ve ne ölçüde bu maddede b e l i r t i l e n 
is t isna i durumlardan yarar lanı labi leceği hususunda i l k e l e r i ve yönetmeliğin 
s ı n ı r l a r ım net b i r şeki lde be l i r l em iş t i r . Bu bağlamda. Yönetmelikteki i s t i sna i 
durum ancak, e lek t r i k ener j i s i s ık ın t ıs ın ın bulunduğu i v e d i l i k arz eden 
durumlarda, s ık ın t ın ın toplum yaşamına olumsuz e t k i l e r i n i n geçici şekilde 
giderilmesine yönelik olmak koşuluyla ve kısa b i r süre içer is inde tes is edilecek 
olan Riobil ve yüzer e l ek t r i k santral lerinden e lek t r i k alınmasına ih t iyaç 
duyulduğunda söz konusu olabilecektir.Burada sayılan koşul lar yapılan 
düzenlemenin olağan üstü koşul lar ın var l ığ ı halinde uygulanabileceğini ortaya 
koymaktadır. Düzenleme i l e üstün Xamu yararı s ı k ın t ı s ın ın toplum yaşımın" 
olumsuz etki lemesinin giderilmesinde görülmüştür. 

Ct= yandan, dava konusu düzenleme incelendiğinde, toplum yaşamını 
etkileyen c'sğan cışı şart larda uygulanacak i s t i sna i durumda b i le Hava 
Kal i tes in in Korunması Yönetmeliği açısından, bu yönetmeliğin Ek-7 K i r l e t i c i 
Vasfı Yüksek Tesisler i ç i n özel Emisyon S ı n ı r l a r ı Bölümünde b e l i r t i l e r 
değerlerin sağlanması şart koşulmuştur. Yine bu yönetmelikte b e l i r t i l e n ör, i z i n 
ve iz in le ' -" n hiç alınmaması deği l , e lek t r i k enerj"i s ı k ın t ı sının i v e d i l i k arz 
e t t i ğ i cu-jmlarda 21.12.2002 tar ih ine kadar alınması öngörülmüştü'". 5u 
hükümlerden ce açıkça ani aşı l a i ğ i g ib i düzenlemenin amacı bu tü r tes is ler in . 
faal iyete geçmeden önce alınması gereken ve b e l i r l i b i r zamanı gerekt iren i z i n 
ve ön izin'.encen kaynaklanabilecek olan zaman kevbını önlemektir AncaJc, bu 
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iz in le r in 31.12.2002 tar ih ine kadar tamamlanmasının öngörülmüş olması, tesis 
kurulurken bu tesis in Hava Kalesinin Korunması Yönetmeliğin de öngörülen şekilde 
kurulmaması sonucunu doğurmayacağı gibi bu Yönetmelik açısından asıl önemli olan 
özel emisyon s ın ı r la r ı bölümünde b e l i r t i l e n değerlerin sağlanmasının şart 
koşulmuş olması da düzenlemedeki amacı ortaya koymaktadır. Üstel ik düzenlemenin 
son bölümünden de anlaşıldığı gibi anılan olağan üstü durumlarda, bu tür 
tes is ler in kurulması şart koşulmamış."mobil ve yüzer sant ra l ler in tes is ler ine 
başlanabilir ve elektr ik ü r e t i l e b i l i r " i fadesi i l e toplum yaşamını olumsuz 
etkileyen sıkıntının giderilmesi konusunda mümkün olması halinde başkaca 
tedbi r ler in alınmasının da söz konusu olabileceği vurgulanmıştır. 

Mevzuatımız gereği k i r l e t i c i n i t e l i ğ i olan tes is le r in dava konusu Hava 
Kal i tesinin Korunması Yönetmeliği.açısından bu yönetmelikte öngörülen ön i z i n ve 
i z in le r in alınarak kurulması ve üretimi sonrası b e l i r t i l e n deşarj değerlerini 
sağlaması esas olandır. Ancak, bunun olağan . durumlarda olması gereken bir 
prosedür olduğu tartışmasızdır. Dava konusu düzenleme ise olağanüstü durumlarda 
üstün kamu yararı düşünülerek hazırlanan i s t i sna i b i r hususu içermektedir. 
Olağanüstü şartlarda, olağan prosedürlerin uygulanması ise mümkün deği ld ir . 

3u nedenlerle, olağanüstü durumlarda üstün kamu yararı da düşünülerek. 
uygulanacak i s t ina i b i r hususu düzenleyen ve Hava Kal i tes in in Korunması 
Yönetmeliği açısından özel emisyon değerlerinin sağlamasını şart koşan dava 
konusu Yönetmelik değişikliğinde çevre mevzuatına ve kamu yararına ayk ı r ı l ı k 
bulunmadığı anlaşıldığından. davanın reddine karar verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi :Dava: 2.11.1986 ta r i h ve 
19269 sayı l ı Resmi Gazetede-' yayımlanan Hava Kal i tes in in Korunması 
Yönetmeliği"nin Geçici 1.maddesinden sonra gelmek üzere Geçici 2.madde olarak 
eklenen "Elektr ik enerjisi s ık ınt ıs ının bulunduğu i ved i l i k arz eden durumlarda. 
sıkınt ının toplum yaşamına olumsuz e t k i l e r i n i n geçici şekilde giderilmesine 
yönelik olmak koşuluyla, kısa bi r süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve 
yüzer e lek t r ik santrali arından e lekt r ik alınmasına iht iyaç duyulduğunda, bu 
Yönetmeliğin Ek K i r l e t i c i vasfı Yüksek Tesisler i ç i n özel Emisyon Sın ı r 'e r : 
bölümünde b e l i r t i l e n değerleri sağlamak ve 31.12.2002 tar ih ine kaçar bu 
yönetmelikte be l i r t i l en i z i n le r i almak kaydıyla - ; c i l ve yüzer santra l lar ı r 
tesis ler ine başlanabil ir ve elektr ik ü r e t i l e b i l i r " hükmünün i p t a l i istemiyle 
açı lmışt ı r . 

2709 sayı l ı T.C. Anayasa'sının 56.maddesinde, herkesin sağl ık l ı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi gelıs/t^-meTT^'çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin DevletinfC^vatanccŞİariT-
ödevi olduğu ön görülmüş. / _'• •*"T~*'\ •^*"\ 
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2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 1.maddesinde Yasanın amacının vatandaşların 
ortak varlığı olan çevrenin korunması.iyileştirilmesi: su.toprak ve hava 
kirlenmesinin önlenmesi bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam 
düzeyinin gelişt ir i lmesi ve güvence altına alınması iç in yapılacak 
düzenlemelerin ve alınacak önlemi erin.ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle 
uyumlu olarak be l i r l i hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek olduğu kurala 
bağlanmış.anıl an Yasa uyarınca, her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is . 
duman. toz. gaz. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak: 
insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden 
korumak: hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk 
münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz e tk i l e r i gidermek ve bu etk i ler in 
ortaya çıkmasını sağlamak iç in Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlüğe 
konulmuş olmasına aynı Yönetmeliğin Ek 7.maddesinde k i r l e t i c i vasfı yüksek 
tesisler iç in emisyon sınır larının diğer kısımlarda verilen emisyon 
sınırlarından daha öncelikle uygulanacağı Ek 8.maddede listede be l i r t i l en 
tesisler iç in Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün görüşü alındıktan sora iznin 
ye tk i l i makam tarafından verileceği kurala bağlanmış bulunmasına karşın dava 
konusu yönetmelik değişikliği i l e mobil ve yüzer elektr ik santrallerinin 
31.12.20C2 tarihine kadar anılan yönetmelikte önopmipn rionpripr-in—aranmadan. 
tesislerine başlanabileceği ve elektrik üreti lebileceği kabul edil mi ş 
dolayısıyla aranması gereken yasal zorunluluk askıya alınmıştır. 

Deva dosyasının incelenmesinden Gayri Sıhhi Müessese niteliğindeki mobil 
ve yüzer elektrik santrallerinin, tesisinde ve elektr ik üretilmesinde mevzuatta 
-öngörülen koşulların bel l i bir süre aranmamasınir, çevreye vereceği zararlı 
""Sonuçların kalıcı bir şekilde devam edeceğide eni aşıl çığından, cava konusu 
yönetmelik değişikliğinin Anayasanın 55.maddesi i l e Çevre Kanununun amaçlarına 
aykırı olduğu sonucuna varılmıştır..... 

Di çer taraftan davalı Çevre Bakanlığı savunmasında çalışmaları ve yap-sı 
uyarınca sağlık ve çevre üzerinde önemli olumsuz etk is i alan k i r le t i c i vasfı 
yüksek tesisler kapsamınca olan termik santrallere emisyon izni alınabilmesi 
iç in emisyon sınır değerinin sağlanması gerektiği.sâdece emisyon i i r i 
işlemlerinin en eı 5 ey sjreceçi ve bu sürenin ÇEJ. Yönetmeliği ve Gayri Sıhr-
Müessesele- Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş i emle-"e o i r l i k te daha da faz" a 
olacağı ve bu nedenle elektrik enerji sıkıntısının oulunduğu ivedi l ik a n eder. 
bölgelerde mobil veyüzer sar.ttrallann işletmeye aç-İması iç in gereken sürenin 
kısalması amacına yönelik el arak yönetmelik çıkartılcıçınm^ptoSp^üBİirt i lmesi 
karşısında hem bacacan çıkan S02 benzeri gazlar-.- hemdCvya'kıt ataklarının 
çevreye o'umsuı 'etk-'leri kaçınılmaz olduğu halce tpplbj.S'^rçerre-sâ'çl-rına 
veriletıle:e»:.bu zararların görardı edilcicıde kjtK-•-.--{.•-•' * '• ; "'", f& 

--• -: .' -- / * . ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297̂ 1 ' 
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Bu i t i bari a.amacı çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir çevrede 
yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak. 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe 
göre alınması gereken ön izin ve izinler alınmadan üretime başlanmasını sağlayan^ 
Yönetmelikte kamu yararına ve hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin iptal ine, aşağıda dökümü 
yapılan 61.430.000.-TL. yargılama gideri i l e karar veri ldiği tarihte yürürlükte 
olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 520.000.000.-TL avukatlık ücretinin 
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istemi 
halinde davacıya iadesine, davalı.yanında davaya katılan Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından yapılan masrafın üzerinde bırakılmasına 26.6.2002 gününde 
oybirl iğiyle karar verildi". 

Başkan 
Gürbüz 
ÖNBİLGİN 

Uye 
Bekir 
AKS0YLU 

Uye 
Faruk 
ÖZTÜRK 

Uye 
Sinan 
YÖRÜK0ĞLU 

Uye 
Nazlı 
KOCER 

YARGI LAMA GİDERLERİ : 

Başvuru Harcı : 3.150.000. 

Karar Harcı : 4.240.000. 
Yürütmenin Durdurulması Harcı.-. 3.290.000. 
Vekalet Suret Harcı 390.000. 
Posta Gi cer! eri : 50.250.000. 

TOPLAM :51.430.000. 

*î*J3JbTdîft 
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ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çsvrsse! Etki Değerlendirmesi ve Planlama Gene! Müdürlüğü 

SAYI : B 19 O ÇED O 12 00 02/ S- t 3 "2- — \ * - W ^ - -. c y ^ y ^ 2ÖE, 
SONU: Mcbii SannaJlcr *" 

SAMSUN VALİLİĞaNE 
(İ Çevre Müdürlüğü) 

İLGL 02.09.2002 tarih ve 367-1240 ssyıü yazaaz. 

İlgi yaz: ve ekici m^'^ni? olun, bahse konu durum fafrjrmrfa Eakanhgmnz Eulcak 
Müşaviriiğmin 13.09.2002 tarih ve 1520 saydı görüşünde özede "06 Haziısn 2002 tarih ve 
24777 saydı Çevresel Eiki Cegedeadirmesi YöncmHifmin Geçe 6. maririrfli uyarınca ÇED 
Ycnesneüâmtien rmaf tutulan santrafierin hukuki durumuna inerin nfaralr Düzenieyici 
işlemlerin intan durumunda, iptal cdfics. düzenleyici işleme dayanüaraic iptal kazarından onca 
vaminsş oisn bireysel işlemlerin bu dorumundan edcienmeaıeieri oedemyie, iptal kararının 
bakanhğımca tebliğ ffdİirnğr 29 Temmuz 2002 tarihine kadar bu maddeye dayanılarak 
yarnirmş bireysel işlemlerin geçeri! oidnfn dusrâüircekadir.'' deaiimekredir. 

Bu itibarla, sözkanusu mcM santrallacn 29 Temmuz 2002 rarininrirr önce gerekü 
izin;.veya onayiannm aimarak yatıranına başlandığından, ÇED YönetmeSa hükümlerinin 
uygulanmaması gerektiği kanaatine varrirmşnr. 

Bununiâ biriikze, anılan santrailann inşanr ve işierene aşamalarında 2372 sayıh Çevre. 
Konunu ve bu kanuna istinaden çAanian yönemıeiikierin ügiii hıiiamnerine uyulması ve diğer 
meri mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekil izinlerin aimmn«n ekolojik dengesin 
bozuimamasma, çevresin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi 
aerekmekıedir. 

BiIgiierinİTİ ve gereğini rica ederim. \ . 

M. Ertugml AL? ARMAN 
Bakana. 

Genel Mudur 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAYI:B.19.0.ÇKÖ.0.02.00.03/ / / / O . .. . 

KONU.MobiI Santraller HlS ' - > ^ 3 ' 

C 3 EYLOL 2002 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 

Mobil Yüzer Elektrik Santralleri; elektrik sıkıntısının bulunduğu dönemlerde bu sıkıntının 
toplumu olumsuz etkilememesi ve geçici olarak giderilmesine yönelik, kısa bir süre içerisinde 
kurulabilen ve geçici süre hizmet vermesi planlanan elektrik üreten tesislerdir. Yakıt olarak genellikle 
motorin veya fuel-oil kullanılmaktadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinin en önemli hava kirletici maddeleri; yakıtın yanması 
sonucu oluşan ve bacalarından atmosfere verilen; toz, kükürt dioksit, azot oksitleri ve karbon 
monoksittir. 

Yakıt kullanarak elektrik enerjisi üreten ve baca gazlarında bulunan kirletici maddeler ile hava 
kirliliği yaratan Mobil Yüzer Elektrik Santralleri, 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde Kirletici Vasfı 
Yüksek Tesisler kapsamında, Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri olarak ele alınmaktadır. 

Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında olan Mobil Yüzer Santrallerin bacalarından 
çıkan: kirletici gaz ve tozlar, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği' nin ilgili hükümleri ile ' 
sınırlandırılmış olup, bu Yönetmelikle getirilen baca gazı emisyon sınır değerlerini sağlamak ve 
Yönetmeliğin 10. maddesine göre "'Emisyon İzin Belgesi" almak zorundadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinde; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiş 
boc;ı gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabilmesi için; kükürdü düşük motorin veya fuel-oillerin 
kullanılması gerekmektedir. Kükürt oranı yüksek motorin veya fuel-oillerin kullanılması halinde, 
yanma sonrasında meydana gelen ve baca gazlarında bulunan kükürt dioksitin bir Baca Gazı Arıtma 
Tesisi ile azaltılması gerekmektedir. Ayrıca yanma verimi yüksek teknolojiler kullanılarak karbon 
monoksit ve toz emisyonları en aza indirilmeli, yakma sisteminde düşük azot oksit emisyonları veren 
brülöıier kullanılarak veya yanma sırasında azot oksit emisyonlarını azaltıcı teknikler kullanılarak. 
azot oksit emisyonları kontrol altına alınmalıdır. Mobil Yüzer Elektrik Santralleri: atık sularının 
kontrol altına alınması için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve standartlara da 
uymak zorundadırlar. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre "Deşarj İzni'"nin alınması zorunludur. 
Bu tesisler. Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere de uymak zorundadır. 

Bilindiği üzere: Ga\ri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği. Çe\ resel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliği. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği \ e Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' not 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik 29 Eylül 2000 tarih ve 2-1S5 sa\ılı Resmi Gazete'Je 
}a\ ımlanaı;ık vüriirlüğe girmiştir. 

l-l.i\;ı Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik 
\c Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile: elektrik 
enerjisi Sıkıntısının bulunduğu durumlarda, sıkıntının toplum \ asamın: ommsuz etkilemesinin secici 
şeklide giderilmesine >öneiik olmak keşu!u>ia. kısa Dır süre içenimde tesis edilecek olan mobii '-e 
yüzer elekırik santrallerinden elektrik alınmasına gereksinim. om. mcmihmöla. Ha\a Kalitesinin 
Koı;:ı;m;:M Yönetme!ığı'ur: Kirletici \. astı Yüksek Tesısie*" lc:i". C-ze: Em.s-, on Sınırları bölümünde 
belirtilen "l:.mıs\on Sınır Değerlerim" ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmendi' ncie belirtilen "Deşarj 
Sınır Değerlerini" sağlamak \e 5 '. 12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliklerde belirtilen izinleri almak 
kaydnla. mobıl \e yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir \e elektrik üretilebilir hükümleri 
getirilmişin-. 
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Bu hükümler çerçevesinde; kısa bir süre içerisinde tesis edilerek kurulabilen mobil ve yüzer 
santrallerin sadece, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen izinleri alma süreleri uzatılmış olup, yeni 
kurulacak mobil ve vüzer santrallerin, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği''nde, Elektrik (Enerji) Üreten Tesisler için getirilen sınır değerleri sağlayacak 
şekilde planlanması"ve kurulması gerekmektedir. Bu durumda, söz konusu santraller işletmeye geçer 
geçmez bacalarında yapılacak "Baca Gazı Emisyon Ölçümleri" ve atık suyunda yapılacak "Atıksu 
Analizr ile Yönetmeliklerle getirilen sınır değerleri sağladığını teyit edeceklerdir. . 

Ayrıca, izin vermekle yetkili merciler tarafından yönetmelikler doğrultusunda doğru bir 
değerlendirme yapılabilmesi için, mobil yüzer santrallerin ilgili Yönetmeliklere uyumlu çalışacağına 
dair çevresel tedbirleri içeren bilsi ve belgelerin Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Valiliğe 
planlama aşamasında iletilmesi gerektiği hususu Bakan lığı'niza bildirilmiştir. 

Son zamanlarda mobil santraller konusunda Bakanlığımıza intikal eden şikayet dilekçelerinin 
sayısında artış meydana gelmiştir. Valilikler den Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre, söz 
konusu santrallerin illerde kurulması ile ilgili pek çok sorun yaşanmakta , tesislerin arıtma ünitesi 
çalıştırılmamakta . izin vermeye yetkili mercive, santrallerin yönetmeliklerle uyumlu çalışacağına 
dair almış olduğu çevresel tedbirleri içeren bilgiler gönderilmemektedir 

Ayrıca bu süre içerisinde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde Değişiklik 
Yanılması Hakkındaki Yönetmeliğin iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada 
Danıştay 6. Dairesinin 26.06.2002 tarih ve E.2000/7275, K2002/3683 sayılı kararında " Amacı 
çevrenin korunması ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre 
Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, 31.12.2002 
tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre alınması gereken ön izin ve izinler alınmadan üretime 
başlanmasını sağlayan Yönetmelikte kamu yararına ve hukuka uyarlık görülmemiştir" 
ifadesine yer verilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Bakanlığımıza intikal eden Danıştay 6. Dairesinin kararı gereğince, izin almadan 
taalivetleriııi sürdüren mobil santraller için izin prosedürlerinin tamamlanarak, Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği"nde getirilen tüm esasları sağlayacak şekilde ve çevresel her tür tedbir 
alınarak faaliyetlerinin sürdürülmesinin sağlanması, bu koşulları yerine getiremeyen mobil santralerin. 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan esaslar sağlanıncaya ve öngörülen izinler 
alınınca)a kadar faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. 

Bu kapsamda: mobil santrallerle ilgili olarak yukarıda yer alan hususlarla ilgili gereken 
işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve Bakanlığınızca kurulmasına izin verilen mobil santrallerle 
ilgili yazımız ekinde yer alan bilgilerin Bakanlığımıza iletilmesi hususunda bilgilerinizi \e gereğini 
arz ederim. 

' - wi ;:)!•; ; . „ \ -,;. / ,.,. \ iK 

Samı AĞIRGL'N 
Bakan a. 
Genel Mudi;: 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAVI: B.lc'.().ÇKÖ.0.02.00.0:v / , | / , 1 , - j - / ^ _ . , , t*n ır\rv> 
KONU:Mobil Santraller V ' H J - ' >̂ ^ & 5 Q 2 E Y L Ü L 2002 

Mobil Yüzer Elektrik Santralleri; elektrik sıkıntısının bulunduğu dönemlerde bu sıkıntının toplumu 
olumsuz etkilememesi ve geçici olarak giderilmesine yönelik, kısa bir süre içerisinde kurulabilen ve geçici süre 
hizmet vermesi planlanan elektrik üreten tesislerdir. Yakıt olarak genellikle motorin veya fuel-oil 
kullanılmaktadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinin en önemli hava kirletici emisyonları: yakıtın yanması sonucu 
oluşan ve bacalarından atmosfere verilen: toz, kükürt dioksit. azot oksitleri ve karbon monoksirtir. 

Yakıt kullanarak elektrik enerjisi üreten ve baca gazlarında bulunan kirletici maddeler ile hava kirliliği 
yaratan Mobil 'Süzer Elektrik Santralleri. 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğimde Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında, Sıvı 
Vakitli Yakma Tesisleri olarak ele alınmaktadır. 

Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında olan Mobil Yüzer Santrallerin bacalarından çıkan: kirletici 
gaz ve tozlar. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği' nin ilgili hükümleri ile sınırlandırılmış olup. anılan bu 
Yönetmelikle getirilen baca gazı emisyon sınır değerlerini sağlamak ve Yönetmeliğin 10. maddesine göre 
"Emisvon İzin Belgesi" almak zorundadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinde; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiş baca gazı 
emisyon sınır değerlerinin sağlanabilmesi için; kükürdü düşük motorin veya fuel-oillerin kullanılması 
gerekmekledir. Kükürt oranı yüksek motorin veya fuel-oillerin kullanılması halinde, yanma sonrasında meydana 
gelen ve baca gaziarında bulunan kükürt dioksitin bir Baca Gazı Arıtma Tesisi ile azaltılması gerekmektedir. 
Ayrıca yanma verimi yüksek teknolojiler kullanılarak karbon monoksiî ve toz emisyonları en aza indirilmeli, 
yakma sisteminde düşük azot oksit emisyonları veren brülörler kullanılarak veya yanma sırasında azot oksit 
emi$\oniannı azaltıcı teknikler kullanılarak, azot oksit emisyonları kontrol 2İtına alınmalıdır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinin atık sularının kontrol altına alınması için. Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinde belirtilen esas ve standartlara uymak ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğime göre. "Deşarj 
izni"nini almak zorundadırlar. Ayrıca, bu tesisler. Gürültü Kontrol Yönetmeliğimde belirtilen hükümlere de 
uymak zorundadır 

3;iındiği üzere: Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği. Hava 
K;ıii:.rNİr.ir. Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Yü;v_;:ııel:k >) E\ îül 2000 tarih ve 24 IS5 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kr\a Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ve Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile: elektrik enerjisi sıkıntısının 
bulunduğu dururniaröa. sıkıntının toplum yaşamını olumsuz etkilemesinin geçici şekilde giderilmesine yöneiik 
olmak koşuluyla, kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan Mobil Ve Yüzer Elektrik Santrallerinden elektrik 
alınmasına gereksinim duyulduğunda. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğimin Kirletici Vasfı Yüksek 
Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen "Emisyon Sınır Değerlerini" ve Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği' nde belirtilen 'Deşarj Sınır Değerlerini" sağlamak ve 31.12.2002 tarihine kadar bu 
Yönetmeliklerde belirtilen izinler: almak kaydıyla. Mobil Ye Yüzer Elektrik Santrallerin tesislerine başlanabilir 
ve elektrik üretilebilir hükümleri getirilmiştir. 

3ı. hükümier çerçevesinde: kısa bir süre içerisinde tesis edilerek kurulabilen Mobil ve Yüzer Elektrik 
Santrallerin sadece, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen izinleri alma süreleri uzatılmış olup. yeni kurulacak Mobil 
Ve Yüze; \.ıntnıi:e:. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde. 
Elokınk IE:UTJİ) Üreten Tesisler için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde planlanması ve kurulması 
rcrckıncku-.::: Bu durumda, söz konusu santraller işletmeye geçer geçmez bacalarında sapılacak "Baca Gazı 
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Emisvon Ölçümleri" ve atık suyunda yapılacak "Aııksu Analizi" ile Yönetmeliklerle getirilen sınır değerleri 
saûino'ıüını teyit edeceklerdir. 

Ayrıca, izin vermekle yetkili merciler tarafından Yönetmelikler doğrultusunda doğru bir değerlendirme 
\npılabilmesi için. Mobil Yüzer Santrallerin ilgili Yönetmeliklere uyumlu çalışacağına dair çevresel tedbirleri 
içeren bilçi ve belgelerin Çevre Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı ve ilgili Valiliğe planlama aşamasında iletilmesi 
gerektiği hususu Enerji Bakanlığına bildirilmiştir. 

Son zamanlarda Mobil Santraller konusunda Bakanlığımıza intikal eden şikayet dilekçelerinin sayısında 
artış meydana gelmiştir. Valilikler den Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre, söz konusu santrallerin 
illerde kurulması ile ilgili pek çok sorun yaşanmakta , tesislerin arıtma ünitesi çalıştırılmamakta , izin vermeye 
yetkili merciye. santrallerin yönetmeliklerle uyumlu çalışacağına dair almış olduğu çevresel tedbirleri içeren 
bilgiler gönderilmemektedir. 

Ayrıca bu süre içersinde. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeligi'nde Değişiklik Yanılması 
Hakkındaki Yönetmeliğin iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 6. Dairesinin 
26.06.2002 tarih ve E.2000/7275, K.2002/3683 sayılı kararında " Amacı çevrenin korunması ve insanların 
sağlıklı bir çevrede yaşamalarına olanak sağlamak olan Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre alınması gereken 
ön izin ve izinler alınmadan üretime başlanmasını sağlayan Yönetmelikte kamu yararına ve hukuka 
uyarlık görülmemiştir" ifadesine yer verilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Bakanlığımıza intikal eden Danıştay 6. Dairesinin kararı gereğince, izin almadan faaliyetlerini 
sürdüren mobil santraller için izin prosedürlerinin tamamlanarak. Hava Kalitesinin Korunması Yöneımeliği'nde 
getirilen tüm esasları sağlayacak şekilde ve çevresel her tür tedbir alınarak faaliyetlerinin sürdürülmesinin 
sağlanması, bu koşulları yerine getiremeyen mobil santrallerin. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 
\ er alan esaslar sağlanıncaya ve öngörülen izinler alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. 

3u kapsamda: iliniz sınırları içersinde yer alan mobil santrallerin izin prosedürlerinin aşaması hakkında 
ve yazımız ekinde yer alan santrallerin mevcut durumuna yönelik bilgilerin ivedilikle Bakanlığımıza iletilmesi 
ayrıca: yukarıda yer alan hususlarla ilgili gereken işlemlerin ivedilikle tarafınızca gerçekleştirilmesi hususunda 
bilgilerinizi ve «resini rica ederim. 

Sami AĞIRGÜN 
Bakan a. 
Genel Müdür 

DAĞİTİM: 
Valiliklere 

EK: "Sazı ı 1 adet. I sayfa) 

J.>c-jr5no: i-.-:,. v\:::=-. z CüıV.iC. V ^r> 

JL^ 3 2tH)2 :).;. P,k. Dr \:.;: NECiPÜĞLU ^ ^ ") 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI:B.19.0.ÇKÖ.0.02.00.01-2.t|63 - ^ ^ lf 
KONU: Yüzer Gezer Mobil Santral . ..diinAM 

1 5 HAZlriAd 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 
(Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) 

Mobil yüzer elektrik santrallerinin çevreye olan zararlı etkilen ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza intikal eden; 25.05.2001 tarihli Bartın Çevre Birlikteliğinin yazısı, 04.05.2001 
tarihli Türkiye Ziraat Odaları Birliği yazısı. 30.04.2001 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği yazısı ekindeki şikayet dilekçesi, 19 Nisan 2001 tarihli TBMM yazısı ekindeki 
Soru Önergesi ve 10.04.2001 tarihli Magic Life der Club Sarıgerme çalışanları adına Sayın 
Fatih KAPLAN7in yazısının birer örneği ilişikte gönderilmektedir. 

Bilindiği üzere. Mobil Yüzer Elektrik Santralleri; elektrik sıkıntısının bulunduğu 
dönemlerde bu sıkıntının toplumu olumsuz etkilememesi ve geçici olarak giderilmesine 
yönelik, kısa bir süre içerisinde kurulabilen ve geçici süre hizmet vermesi planlanan elektrik 
üreten tesislerdir. Yakıt olarak genellikle motorin veya fuel-oil kullanılmaktadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinin en önemli hava kirletici maddeleri; yakıtın 
yanması sonucu oluşan ve bacalarından atmosfere verilen; toz, kükürt dioksit. azot oksitleri 
ve karbon monoksittir. 

Yakıt kullanarak elektrik enerjisi üreten ve baca gazlarında bulunan kirletici maddeler 
ile hava kirliliği yaratan Mobil Yüzer Elektrik Santralleri, 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde 
Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında. Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri olarak ele 
alınmaktadır. 

Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında olan Mobil Yüzer Santrallerin 
bacalarından çıkan; kirletici gaz ve tozlar, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği' nin 
ilgili hükümleri ile sınırlandırılmış olup, bu Yönetmelikle getirilen baca gazı emisyon 
sınır değerlerini sağlamak ve Yönetmeliğin 10. maddesine göre "Emisyon İzin Belgesi" 
almak zorundadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinde; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile 
getirilmiş baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabilmesi için; kükürdü düşük motorin 
veya fuel-oillerin kullanılması gerekmektedir. Kükürt oranı yüksek motorin veya fuel-oillerin 
kullanılması halinde, yanma sonrasında meydana gelen ve baca gazlarında bulunan kükürt 
dioksitin bir Baca Gazı Arıtma Tesisi ile azaltılması gerekmektedir. Ayrıca yanma verimi 
yüksek teknolojiler kullanılarak karbon monoksit ve toz emisyonları en aza indirilmeli, yakma 
sisteminde düşük azot oksit emisyonları veren brülörler kullanılarak veya yanma sırasında 
azot oksit emisyonlarını azaltıcı teknikler kullanılarak, azot oksit emisyonları kontrol altına 
alınmalıdır. Mobil Yüzer Elektrik Santralleri: atık sularının kontrol altına alınması için Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve standartlara da uymak zorundadırlar. Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre "Deşarj İzni"nin alınması zorunludur. Bu tesisler, 
Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere de uymak zorundadır. 
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Bilindiği üzere; Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' 
nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik 29 Eylül 2000 tarih ve 24185 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Yönetmelik ile; elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu durumlarda, sıkıntının toplum 
yaşamını olumsuz etkilemesinin geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, 
kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden 
elektrik alınmasına gereksinim duyulduğunda, Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği'nin Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları bölümünde 
belirtilen "Emisyon Sınır Değerlerini" ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' nde belirtilen 
"Deşarj Sınır Değerlerini" sağlamak ve 31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliklerde 
belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir ve 
elektrik üretilebilir hükümleri getirilmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde; kısa bir süre içerisinde tesis edilerek kurulabilen mobil ve 
yüzer santrallerin sadece, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen izinleri alma süreleri 
uzatılmış olup, yeni kurulacak mobil ve yüzer santraller, Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde, Elektrik (Enerji) Üreten Tesisler 
için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde planlanması ve kurulması gerekmektedir. 
Bu durumda, söz konusu santraller işletmeye geçer geçmez bacalarında yapılacak "'Baca 
Gazı Emisyon Ölçümleri" ve atık suyunda yapılacak "Atıksu Analizi" ile 
Yönetmeliklerle getirilen sınır değerleri sağladığını teyit edeceklerdir. 

Kurulu gücü ünite başına 4-22 MW arasında değişebilen ve birden fazla ünite bir 
araya getirilerek kurulu gücü artırılabilen, artan kapasiteye bağlı olarak hava 
kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilen Mobil Yüzer Santrallerin; çalışma süreleri ve 
ilgili Yönetmeliklere uyumlu çalışacağına dair çevresel tedbirleri içeren bilgi ve 
belgelerin Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Valiliğe planlama aşamasında 
iletilerek bilgi verilmesi gerekli görülmektedir. 

Bilgilerinizi ve Bakanlığınızca mobil yüzer santral olarak kabul edilen 
santrallerin: işletme süreleri, kullanılan yakıtın kimyasal özellikleri ve tesis 
kapasitelerinin tanımlanarak Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz 
ederim. 

EK- ' : Yazı Örnekleri ( ladet. 12 sayfa) 

ö<-.-:V200! Kur.Müh. S.BİLGİLİ * £ -
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.19.0.ÇKÖ.0.02.00.02- ^ u 5 q _ !*»>§ UÇ
KUNU: KBİ veTÜCSAŞ <% . 

SAMSUN VALİLİĞİNE 
.• (İl Çevre Müdürlüğü) 

İLGİ: 23.05.2001 tarih ve 263-588 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Emisyon Raporu ve Karadeniz Bakır 
İşletmeleri Ocak-N'isan 2001 dönemine ait OPSIS sistemiyle çalışan gaz analizörü tarafından tespit 
ediien kükürt dioksit emisyon değerleri incelenmiş, görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre; TÜGSAŞ Fabrikaları EK-
8.4.1.(e) Fosforlu veya Azotlu Gübrelerin Üretildiği Tesisler kapsamında emisyon iznine tabi olup. 
Kirletici Vasfı Yüksek tesisler İçin EK-7.l7'de Gübre Komplekslerine getirilen Özel Emisyon 
Sınırlarına tabidir. KBİ ise, EK-8.3.2 Ham Demir veya Demir Dışı Metalleri Üreten Tesisler 
kapsamında emisyon iznine tabi olup, Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin EK-7.4.2'de Ham Demir 
Dışı Metallerin Kazanıldığı Tesislere getirilen Özel Emisyon Sınırlarına uymak zorundadır. 

1. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü 
Çevre Bölümü tarafından hazırlanan Samsun Gübre Sanayii A.Ş.'ne ait Ocak 2001 tarihli Emisyon 
Raporunun incelenmesinden söz konusu fabrikanın; 

• Kompoze Gübre Üretim Tesisi (toz, amonyak, flor) 
• DAP Gübre Üretim Tesis (toz, amonyak, flor) 
• Fosforik Asit I Tesis (Flor) 
• Fosforik Asit II Tesis (Flor, toz) 
• Sülfürik Asit Üretim Tesis (SO :, S03) 
• Kompoze Gübre Üretim Tesislerinde Ürün Soğutucu (toz) 
• Kompoze Gübre Üretim Tesislerinde Toz Arıtım Sistemi (toz) 
• Süirunk Asit Üretim Tesisi Kül Islatma Tambur 
• Kazar. Dairesi Buhar (Yıldız Brülorü) Hazırlama Tesisi(yanma gazlan: toz. gaz) 

Kazan Dairesi Buhar (Desa Brülorü) Hazırlama Tesisi (yanma gazları: toz. gaz) 

bacalarında emisyon ölçümlerinin yapıldığı ve söz konusu ölçümler Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği Om-eriincı Grup Tesisler Gübre Komplekleri kapsamında değerlendirildiğinde; 
Kompoze Gübre L'retim Tesisi bacasında; flor ve toz. DAP Gübre Üretim Tesis bacasında; flor ve toz. 
Sülfürik Asil '.retim Tesis bacasında; SO: Kazan Dairesi 3uhar Hazırlama Tesisleri bacalarında toz 
•••t SO; emiş;- on sınır değerlerinin sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu ünitelerde emisyon sınır 
değerlerini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

ilave oiarax: 

Kompcze Gübre L ret i m Tesisi bacasına bağlanan; NP/NPK 1. Kanal bacasında toz emisyon 
değer: -4~ mg'Nrr/. NP"NPK il. Kanai bacasında ise 0.3 m g/N mJ olarak ölçülmüştür. Her iki 
konsantrasyon değer: birbirinden çok farklı oiup. NP/NPK li. Kanal bacasında da. NP/NPK I. 
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Kanal bacasında olduğu gibi gerekli tedbirlerin alınarak bu bacada toz emisyon 
konsantrasyonu düşürülmelidir. 

• Fosforik Asit I, 2 nolu hat bacasında yapılan 2 ölçümün birisinde; 0.6 mg'NmJ, diğerinde ise 
13 mg'"NmJ flor emisyon değeri ölçülmüştür. Bu iki değerin biri sınır değerin çok altında, 
diğeri sınır değerin üstündedir. Bu durum bacada sınır değerin aşılabileceği kuşkusunu ortaya 
koymakta olup, bu ünitenin 10 mg/Nm'' sınır değeri aşmayacak şekilde çalıştırılması 
gerekmektedir. 

• Sülfürik Asit Üretim. Kül Islatma Tambur bacasında ölçülen 442 mg'"NmJ toz emisyon 
değerinin HKKY Madde 7 Diyagram 1' de toplam toz için verilen sınır değerin altında 
kaldığı anlaşılmaktadır. Ölçülen tozun boyutu verilmediğinden aynı diyagramda 10u dan 
küçük tozlar için verilen sınır değerle karşılaştırma yapılamamıştır. Bu baca için Emisyon 
Raporunda, "yılda birkaç kez çalışan ünite bacası" ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda, bu 
bacanın bir yılda en çok kaç saat çalıştığının da belirtilmesi gerekli görülmektedir. 

• Emisyon Raporunda, Sülfürik Asit Üretim tesisinin kullanım gazında hacimsel SO? oranının 
% 6.S-%7 ve aside dönüşüm derecesinin % 98 olduğu belirtilmektedir. HKKY EK-
7.8.3.(b)'ye göre; kullanın gazında hacimsel oksijen miktarının % 6-8 arasında olduğu 
tesislerde dönüşüm derecesi % 99'da tutulması gerekmektedir. 

2. Karadeniz Bakır İşletmeleri'nin Ocak-Nisan 2001 dönemine ait OPSİS sistemiyle çalışan 
gaz analizörleri tarafından tespit edilen % SCK değerleri incelendiğinde, ölçülen değerlerin genel 
olarak % 0.04-% 2 (400 ppm: 1143 mg/Nm:-20.000 ppm: 57143 mg/Nm3 ) arasında değiştiği bazı 
saatlerde ise % 2 değerini aştığı anlaşılmaktadır. HKKY EK-7.4.2 Ham Demir Dışı Metallerin 
Kazanıldığı Tesisler bölümünde; "Hacimsel SOı içeriği % 2 ve üzerinde olan atık gazlar 
değerlendirilmelidir. Değerlendirmeden sonra SOT emisyonu ton sülfürik asit başına 0.4 kg"ı 
aşmamalıdır. Hacimsel SGŞ içeriği % 2'nin altında olan atık gaziarda SCş emisyonu 3 g/Nm' Me 
sınırlandırılmalıdır." hükümleri yer almaktadır. Ölçülen değerler dikkate alındığında tesisin bu 
bölümde belirtilen S02 değerlerini sağlayacak şekilde çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bu bağlamda; TÜGSAŞ ve KBİ Fabrikalarının Valiiiğinizce sürekli takip edilerek, ilgili 
yönetmeliğe uyumlu çalışacak şekilde alınacak tedbirleri içeren detaylı bilgilerin öncelikle, alınan 
tedbirlerden sonra Bakanlığımızca baca gazı emisyon ölçümleri uygun görülen (Sağlık Bakanlığı 
Retlk Saydam Hıtzıssıhha Merkezi Başkanlığı. Bölge Hıfzıssıhha Enstitüleri, Haik Sağlığı 
Laboratuvarları. TÜBİTAK ve Üniversitelerin ilgili bölümleri ile Çevre 3akaniığı Laboratuvarlan. 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite ve Çevre Kontrol Müdürlüğü, Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Gene! Müdür Yardımcılığı Cam Araştırma Merkezi, Kireç 
Üreticileri Birliği Çevdanış Çevre Danışmanlık Elektronik San ve Tic. Ltd.$:i., Ankara Sanayi 
Odaso/KOSGEB, Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd.Şti. Eünsan lnş.Tahh..San.ve 
Tic.Ltd.Şti laboratuvarlan) cır kuruluşa HKKY EK-l! kapsamında baca gazı emisyon iletimlerinin 
yaptırılarak Emisyon Raporlarının, Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

Samı AĞIRGÜN 
Bakan a. 

^ T _ Gene! Müdür 
13.. İC/ZOOI SbMd.V S.3ILG:L! ^ - -
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EK-12 

Mart 2002 Tarihinde Çevre 
Bakanlığı -İnceleme Raporu 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI:B.19.0.ÇKÖ.0.02.00.02 l H ^ - S Ö / 7 ^,c*:.Vı '' 
KONU: Mobil Santral İnceleme ve v « 

Değerlendirme Raporu 

SAMSUN VALİLİĞİNE 

Samsun îli Tekkeköy* de kurulacak Mobil Santral' in incelenmesi ve 
değerlendirilmesi maksadıyla 18-20/03/2002 tarihleri arasında Bakanlığımız yetkilileri 
tarafından mahallinde incelemeler yapılmış ve yetkililerle görüşülmüştür. Yapılan inceleme 
ve görüşmeler çerçevesinde hazırlanan Rapor ilişikte gönderilmektedir. 

Hem fuel-oil hem de doğal gaz yakılacak şekilde çift yakıtlı olarak imal edilecek 
Mobil Santralde, gerek sıvı yakıt gerekse doğal gaz kullanılması halinde, arıtma tesisleri ile 
birlikte çevresel teknik özellikleri dikkate alındığında, Mobil Santralin doğal gaz ile 
çalıştırılması Bakanlığımızca uygun görülmektedir. 

Bilgilerinizi ve sereâini arz/rica ederim. 

Melih AKALIN 
Bakan a. 
Müsteşar V. 

EK:I Rapor (I adet. 10 sayfa) 

DAĞITIM: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 3akanlığına 
Samsun Valiiiüine 
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T.C 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAMSUN İLİNDE KURULACAK MOBİL SANTRAL 
İNCELEME DEĞERLENDİRME RAPORU 

18-20/03/2002 
SAMSUN 

RAPORU HAZIRLAYANLAR 

Safiye BİLGİLİ Sami AĞIRGÜN 
Şube Müdürü V. ÇKÖK Genel Müdürü 

MART 2002 
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SAMSÜN İLİNDE KURULACAK MOBİL SANTRAL 
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

Samsun İli Tekkeköy de kurulacak Mobil Santral"ın incelenmesi ve 
değerlendirilmesi maksadıyla 18-20/03/2002 tarihleri arasında mahallinde 
incelemeler yapılmış ve yetkililerle görüşülmüştür. Yapılan inceleme ve 
görüşmeler çerçevesinde aşağıdaki bilgiler temin edilmiştir. 

MOBİL SANTRALIN GEREKÇESİ: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 3/3/1998 tarih ve 3720 sayılı yazısına 
istinaden: Bakanlar Kurulu'nun 98/10826 sayılı kararı uyarınca; 'Türkiye 
Elektrik Üretim İletim A.Ş." tarafından tespit edilecek yerlerde çalıştırılmak 
üzere. Mobil Elektrik Santrallarınm Kiralanması ve Hizmet Alımı Yoluyla 
İşletilmesine karar verilmiş, bu karar doğrultusunda TEAŞ (Yeni adıyla Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi-EÜAŞ) Yönetirn kurulunun 04/08/2000 tarih ve 47/374 
nolu kararıyla çıkılan ihale kapsamında 2x100 MW gücündeki Mobil Santral 
işine ait sözleşme, ihaleyi kazanan firmalar tarafından 05/01/2001 tarihinde 
imzalanarak kesinlik kazanmıştır. EÜAŞ'nin 19/11/2001 tarihli yazısı ile 
Samsun'da santralların kurulması istenmiştir. Mobil Santralın kurulacağı 
saha 1 Mart 2002 tarihinde ilgili şirketler (Cengiz Enerji San. Ve Tic. A.Ş., 
Aksa Enerji Üretim A.Ş.) tarafından satın alınmıştır 

MOBİL SANTRALIN YERİ: 

Samsun İli Tekkeköy İlçesi sınırları içinde yer alan KBİ kompleksinde 
özelleştirme kapsamında ihtiyaç dışı araziler ihale ile satın alınmıştır. Satın alma 
işlemi ile ilgili Özelleştirme Kurulu Kararı. 31.01.2002 tarih ve 
24657(mükerrer) sayılı Resmi Gazete*de yayımlanmıştır. 

Mobil santral proje sahası. Tekkeköy İlçe merkezinin yaklaşık 4 km 
kuzeydoğusunda. Karadeniz Bakır İşletmeleri ana binasının yaklaşık 1.5 km 
doğusunda yer almaktadır. Samsun-Çarşamba Anayclu'nun yaklaşık 1.7 km 
kuzeyine düşen alan. Samsun İl Merkezinin kuşuçuşu 12.5 km doğusundadır. 
Ayrıca. Proje sahası "Mavi Akım Projesi" kapsamında inşa edilen doğalgaz 
boru hattına yaklaşık 2 km uzaklıktadır. 
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MOBİL SANTRAL PROJESİNİN TANIMI: 

Samsun-Tekkeköy yöresinde kurulacak olan ve her biri 100 M W kapasiteli 
iki üniteden (2x100=200 MW) oluşacak mobil santralda ülkemizdeki 
rafinerilerin doğal bir ürünü olan 6 nolu fuel-oil yakıt olarak 
kullanılacaktır. Santralde kullanılacak İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi kaynaklı 
vakıtın kükürt oranı % 3,5'dir. Bu ağır yakıt santralda separatör ve 
filtrelerden geçirilerek temizlenecek, bilahare 130-150 °C*ye ısıtılarak mazot 
kıvamına getirildikten sonra kullanılacaktır. Bir yıl içinde yaklaşık 1752 Gwsaat 
enerji üretilecek proje kapsamında, enerjinin tamamının Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınması öngörülmüştür. EÜAŞ ile 
yapılan satın alma sözleşmesi 5 yıl sürelidir.Enerji satın alımı yaklaşık 5 
cent kWsaat üzerinden yapılacaktır..(Bu fiyat mevcut elektrik satış fiyatlarına 
kıyasla oldukça ekonomiktir.) 

Mobil Santral, her biri 17,5 MW kurulu güce sahip 2x7 adet dizel jeneratör 
(iki adedi yedek ünite) gruplarından oluşmaktadır. Günlük yakıt ihtiyacı 
yaklaşık 1000 ton/gün'dür. Santralda kullanılacak dizel motor teknolojisi 
ile yakıt enerjisinin % 50'si elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. 
Kullanılacak dizel jenaratörler paket halinde Fillandiya kökenli bir kuruluş olan 
Wartsila firmasından yeni üretim olarak sağlanacaktır. Deniz yoluyla proje 
sahası yakınlarındaki bir iskeleye getirilecek olan yakıt, buradan borularla tesis 
içine nakledilecektir. 

Dizel jeneratör gruplarından çıkan egzoz gazındaki atık ısı değerlendirilerek 
buhara dönüştürülmekte, bu buhar santral iç ihtiyacında ve. özellikle fuel-oil"in 
ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, atık ısı kazanları kullanılarak elde 
edilen buhardan, bir buhar türbini ile elektrik üretilmekte olup, buhar 
verimi % 10'dur. 

Proje sahası Mavi Akım Projesi kapsamında inşa edilen doğalgaz boru hanına 
yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Santralda kullanılacak motorlar hem fuel-oil hem 
de doğal gaz yakacak şekilde çift yakıtlı olarak, imal edilmektedir. 
Ekipmanların hem fuel-oil hem de doğal gaza uyumlu olması nedeniyle. EÜAŞ 
ile gerekli anlaşmaların sağlanması koşulu ile proje kapsamındaki tesislerin 
yakıtı fuel oil'den doğal gaza dönüştürülebilecektir. Bu amaçla kullanılacak 
jeneratörler için fazladan 3 milyon dolar yatırım yapılmaktadır. Bu ek 
yatırım nedeniyle, kullanılacak ekipmanlar iki yakıta da uyumlu olacak ve 
doğal gaza dönüşüm için herhangi bir masraf gerekmeyecektir. Santral 9 
ay gibi kısa bir sürede kurulup. 2002 sonbaharında üretime geçecek ve 3 
vardiya 24 saat çalışacaktır. 
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MOBİL SANTRALIN ÇEVRE MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Mobil Yüzer Elektrik Santralleri; elektrik sıkıntısının bulunduğu dönemlerde bu 
sıkıntının toplumu olumsuz etkilememesi ve geçici olarak giderilmesine 
yönelik, kısa bir süre içerisinde kurulabilen ve geçici süre hizmet vermesi 
planlanan elektrik üreten tesislerdir. Yakıt olarak genellikle motorin veya fuel-
oil kullanılmaktadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinin en önemli hava kirletici maddeleri; yakıtın 
yanması sonucu oluşan ve bacalarından atmosfere verilen; kükürt dioksit ve 
azot oksitlerdir. 

Yakıt kullanarak elektrik enerjisi üreten ve baca gazlarında bulunan kirletici 
maddeler ile hava kirliliği yaratan Mobil Yüzer Elektrik Santralleri, 2 Kasım 
19S6 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler 
kapsamında, Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri olarak ele alınmaktadır. 

Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler kapsamında olan Mobil Yüzer Santrallerin 
bacalarından çıkan; kirletici gaz ve tozlar, Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği' nin ilgili hükümleri ile sınırlandırılmış olup, bu Yönetmelikle 
getirilen baca gazı emisyon sınır değerlerini sağlamak ve Yönetmeliğin 10. 
maddesine göre ''Emisyon İzin Belgesi" almak zorundadır. 

Mobil Yüzer Elektrik Santrallerinde; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 
ile getirilmiş baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabilmesi için; kükürdü 
düşük motorin veya fuel-oillerin kullanılması gerekmektedir. Kükürt oranı 
yüksek motorin veya fuel-oillerin kullanılması halinde, yanma sonrasında 
meydana gelen ve baca gazlarında bulunan kükürt dioksitin bir Baca Gazı 
Arıtma Tesisi ile azaltılması gerekmektedir. Ayrıca yanma- verimi yüksek 
teknolojiler kullanılarak karbon monoksit ve toz emisyonları en aza indirilmeli, 
yakma sisteminde düşük azot oksit emisyonları veren brülörler kullanılarak 
veya yanma sırasında azot oksit emisyonlarını azaltıcı teknikler kullanılarak. 
azot oksit emisyonları kontrol altına alınmalıdır. Mobil Yüzer Elektrik 
Santralleri: atık sularının kontrol altına alınması için Su Kirliliği Kontrci 
Yönetmeliğimde belirtilen esas ve standartlara da uymak zorundadırlar. Su 
Kirliliği Kontrol YÖnetmeliği'ne göre "Deşarj İznr'nin alınması 
zorunludur. Bu tesisler. Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen 
hükümlere de uymak zorundadır. 
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Gavri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliği. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği' nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik 29 Eylül 2000 
tarih ve 241S5 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile; elektrik enerjisi sıkıntısının 
bulunduğu durumlarda, sıkıntının toplum yaşamını olumsuz etkilemesinin 
geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, kısa bir süre içerisinde 
tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik 
alınmasına gereksinim duyulduğunda, Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği'nin Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları 
bölümünde belirtilen "Emisyon Sınır Değerlerini" ve Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği1 nde belirtilen "Deşarj Sınır Değerlerini" sağlamak ve 
31.12.2002 tarihine kadar bu Yönetmeliklerde belirtilen izinleri almak 
kaydıyla, mobil ve yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir ve elektrik 
üretilebilir hükümleri getirilmiştir. 

Bu hükümler çerçevesinde; kısa bir süre içerisinde tesis edilerek 
kurulabilen mobil ve yüzer santrallerin sadece, ilgili Yönetmeliklerde 
belirtilen izinleri alma süreleri uzatılmış olup, yeni kurulacak mobil ve 
yüzer santraller, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliğr'nde, Elektrik (Enerji) Üreten Tesisler için getirilen 
esaslar ile sınır değerleri sağlayacak şekilde planlanması ve kurulması 
gerekmektedir. Bu durumda, söz konusu santraller işletmeye geçer geçmez 
bacalarında yapılacak "Baca Gazı Emisyon Ölçümleri" ve atık suyunda 
yapılacak "Atıksu Analizi" ile Yönetmeliklerle getirilen esas ve sınır 
değerleri sağladığını teyit edeceklerdir. 

MOBİL SANTRALIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINAN TEDBİRLER: 

Mobil santralların bacasından çıkacak en önemli hava kirleticileri yukarıda 
da belirtildiği üzere, azot dioksit (NO:) ve kükürt dioksit (SO:) gazlarıdır. 
Mobil Santral maliyetinin (200 milyon dolar) yaklaşık dörtte biri 
mertebesindeki bir yatırım (50 milyon dolar) arıtma tesisleri için 
ayrılmıştır. Bu kapsamda, gazlar ilk olarak azot oksit (NO;) tutucu ve bunu 
takiben kükürt dioksit (SO:) tutuculardan geçecektir. Her iki tesiste de 
planlanan arıtma oranı % 90-95 'dir. Arıtma tesislerini takiben, egzoz gazlar: 
(baca gazlar:', bacadan atmosfere atılacaktır. 
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Dizel jeneratör gruplarından çıkan egzoz gazı. yukarıda da belirtildiği üzere. 
kükürt oksit arıtma (Desülfürizasyon-DeSOx) ve Azot oksit arıtma (DeNO\) 
sisteminden geçerek atmosfere atılacaktır. Azot oksit arıtma sistemi; katalist 
filtre sistemi olup. NOx içeren baca gazı üzerine üre solüsyonu (Amonyak:NH;,) 
püskürtülecektir. Daha sonra bir katalizörden geçen gazlar her gün soluduğumuz 
havanın % 79*unu oluşturan azot gazına dönüştürülerek bertaraf edilmiş 
olacaktır.Kükürt dioksit arıtma sistemi ise. toz kireç taşının su ile egzoz gazı 
üzerine püskürtülmesi ile çalışmaktadır. Sistemdeki su.kapalı devre olarak 
sürekli kullanılmakta: atık olarak alçı üretilmektedir. 6 nolu fuel-oil içindeki 
kükürt miktarının % 3,5 olması halinde her bir tesiste oluşacak kükürt 
dioksit gazı miktarı- yaklaşık 35 ton/gün olacaktır. Kükürt dioksit 
gazlarının yaklaşık % 90 oranında tutulabilmesi amacıyla, her bir ton S02 
gazı başına yaklaşık 1,6 ton kireçtaşı (CaC03) gerekmektedir. Her bir ünite 
için gerekli olan kireçtaşı miktarı 48 ton/gün olacaktır. Arıtma sonrasında 
oluşacak alçıtaşı miktarı her bir ünite için yaklaşık 90 ton/gün'dür. 
Desülfürizasyon ünitesinde kullanılacak kireç taşı bölgedeki kireçtaşı 
ocaklarından temin edilecektir. Proses sonucunda oluşan alçıtaşı (CaSOj 
2H20) yöredeki mevcut çimento fabrikalarında veya kurulacak alçıpan 
tesislerinde değerlendirilmesi veya ilgili fabrikalardan talep olmaması 
halinde kireçtaşının temin edildiği ocaklara alçıtaşının depolanacağı 
planlanmaktadır. 

Tesiste kullanılacak soğutma suyu sistemi radyatörlü ve tamamen kapalı devre 
olup. çevreden veya denizden herhangi bir su alımı veya alıcı ortamlara herhangi 
bir su boşaltımı olmayacaktır. Soğutma suları dışında, tesis içerisinde yıkama 
v.b. kaynaklardan gelebilecek az miktardaki yağlı sular bir tankta toplanacak ve 
bir seri arıtma işleminden geçirildikten sonra temizlenmiş bir şekilde alıcı 
ortama verilecektir. İşletmede vardiyeli olarak çalışacak personelden 
kaynaklanan evsel atıksular tekniğine uygun bir arıtma sistemi ile arıtılacaktır. 
Benzer şekilde işletmeden günde en fazla 50-60 kg kadar evsel katı atık 
kaynaklanacağı öngörülmektedir. İki büyük çöp poşetine sığabilecek bu atıkların 
Tekkeköy'deki diğer evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmesi planlanmaktadır. 

Tesislerdeki makinelerin çalışmasından kaynaklanacak gürültü seviyesi 
susturucular kullanılarak ve gerekli izolasyon yapılarak düşürülecek ve en 
yakın yerleşim yerinde ilgili Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümleri 
sağlanacaktır. Dolayısıyla, gürültü seviyesi yaşayanları rahatsız etmeyecek 
bovutlara indirilecektir. 
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Mobil santral yatırımcılarının Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile imzaladıkları 
sözleşme gereği de? bu arıtma ünitelerinin sürekli çalışması şarttır. Aksi halde. 
ünitelerin çalıştırılmadığı süre boyunca elektrik EÜAŞ tarafından satın 
alınmayacaktır. Ek olarak. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğimde 
belirtilen sınır değerlerin aşıldığı her saat için yatırımcı EÜAŞrye üretemediği 
elektrik nedeniyle yüklü bir ceza bedeli ödeyecektir. 

DEĞERLENDİRME: 

Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. (envy) tarafından hazırlanan "Samsun Dizel 
Jeneratörlü Enerji Üretim Projesi" Proje Tanıtım Dokümanı çerçevesinde; hem 
fuel-oil hem de doğal gaz yakılacak şekilde çift yakıtlı olarak imal edilecek 
motorların; 

1) Sıvı yakıt ile çalıştırılması halinde: 

• Toz emisyonları, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 
(HKKY) EK-7 "Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri" için verilen 110-170 
mg/NmJ (%3 oksijen) sınır değerinin altında ve her bir bacadan 
atılacak toz emisyonlarının kütlesel debisi yaklaşık olarak 25 
kg/saat; iki bacadan atılan toplam kütlesel debi ise 50 kg/saat 
olacaktır. 

• Karbon monoksit (CO) emisyonları, HKKY EK-7 "Sıvı Yakıtlı 
Yakma Tesisleri" için verilen 175 mg/Nm3 (%3 oksijen) sınır 
değerinin altında ve her bir bacadan atılacak CO emisvonlarının 
kütlesel debisi yaklaşık olarak 40 kg/saat, iki bacadan atılan toplam 
kütlesel debi ise 80 kg/saat olacaktır. 

• Azot dioksit (N02) emisyonları, % 90 verimle çalışacak arıtma 
tesisinden sonra atmosfere verilecek N02 emisyon miktarı 610 
mg/Nm' e kadar düşürülecektir. Bu değer HKKY EK-7 "Sıvı 
Yakıtlı Yakma Tesisleri" için verilen 800 mg/Nm3 (%3 oksijen) 
sınır değerim aşmamaktadır. Her bir bacadan atılacak NO, 
emisyonlarının kütlesel debisi yaklaşık olarak 144 kg/saat iki 
bacadan atılan toplam kütlesel debi ise 288 kg/saat olacaktır 
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• Kükürt dioksit (S02) emisyonları, % 90 verimle çalışacak arıtma 
tesisinden sonra atmosfere verilecek S02 emisyon miktarı 670 
mg'Nm^e kadar düşürülecektir. Bu değer HKKY EK-7 "Sıvı 
Yakıtlı Yakma Tesisleri"* için verilen 1700 mg/Nm3 (%3 oksijen) 
sınır değerini aşmamaktadır. Her bir bacadan atılacak SO; 
emisyonlarının kütlesel debisi yaklaşık olarak 158 kg/saat, iki 
bacadan atılan toplam kütlesel debi ise 316 kg/saat olacaktır. Bu 
değer günlük olarak yaklaşık 7 ton'a tekabül etmektedir. 

2) Doğal gaz ile çalıştırılması halinde: 

• Toz emisyonu konsantrasyonu, 10 mg/Nnr\ saatlik kütlesel debisi 4 
kg/saat (iki bacadan atılan toplam kütlesel debi 8 kg/saat olacaktır.), 

• Kükürt dioksit emisyonu konsantrasyonu, 60 mg/NmJ, kütlesel debisi 
14 kg/saat (iki bacadan atılan toplam kütlesel debi 28 kg/saat 
olacaktır.), 

• Azot oksit emisyon konsantrasyonu 500 mg/NmJ, kütlesel debisi 120 
kg/saat (iki bacadan atılan toplam kütlesel debi 240 kg/saat olacaktır.) 

olacaktır. 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ 

1970'li yıllarda ülkemizin en büyük blister bakır üreticisi olarak faaliyete geçen 
Karedeniz Bakır İşletmelerinde; Flotasyon Tesisi, İzabe Tesisi ve Sülfürik Asit 
Fabrikası mevcuttur. Blister bakır üretimi 38.760 ton/yıl. sülfürik asit üretimi 
282.000 ton/yırdır. Karadeniz Bakır İşletmeleri Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği (HKKY) EK-8.3.2 Ham Demir veya Demir Dışı Metalleri Üreten 
Tesisler kapsamında Emisyon İznine tabi olup, Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler 
İçin EK-7.4.2*de Ham Demir Dışı Metallerin Kazanıldığı Tesislere getirilen 
Özel Emisyon Sınırlarına tabidir. Karadeniz Bakır İşletmelerinin henüz 
Emisyon İzni mevcut değildir. 

Söz konusu işletmenin en önemli kükürt dioksit kirliliği yaratan tesisi, Sülfürik 
Asit Fabrikasıdır. Bakır elde etmek için kullanılan hammaddenin (CuFeS: 
içerikli) fuel-oil ile yakılması sonucunda: gerek yakıt içerisindeki gerekse 
hammadde içindeki kükürt, kükürt dioksit haline getirilmekte, oluşan kükürt 
dioksit Tek Kontak Yöntemi ile % 98 verimle Sülfürik Asit Fabrikasında 
sülfürik aside (H;SOj)dönüştürülmektedir. 
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Sülfürik Asit Fabrikası bacasından atılan kükürt dioksit miktarı, işletme 
yetkililerinden alınan bilgilere göre; 13-30 kg S 0 2 / 1 ton H2S(Vdiı\ Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliğrne göre "Sülfürik Asit Üretim 
Tesisleri" bacasından izin verilen kükürt dioksit miktarı 5 kg SCVl ton 
HıSO/dir. Yıllık sülfürik asit üretimine bağlı olarak ve bir yılda 330 gün 
çalıştığı göz önüne alınarak, atmosfere verilen SO2 miktarı yaklaşık 11,1-25.6 
ton/gün arasında olmaktadır. Bu bağlamda söz konusu tesiste sınır değeri 
sağlayacak şekilde yatırım yapılması gerekmektedir. İşletme yetkililerince 
yapılacak yatırım bedeli 40-50 milyon Dolar olarak belirtilmiştir. 

SAMSUN GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (TÜGSAŞ) 

Samsun Gübre fabrikasında; aşağıdaki tesisler yer almaktadır. 
• Kompoze Gübre Üretim Tesisi 
• DAP Gübre Üretim Tesis Fosforik Asit I Tesis 
• Fosforik Asit II Tesis 
• Sülfürik Asit Üretim Tesis 
• Kompoze Gübre Üretim Tesislerinde Ürün Soğutucu 
• Kompoze Gübre Üretim Tesislerinde Toz Arıtım Sistemi 
• Sülfürik Asit Üretim Tesisi Kül Islatma Tamburu 
• Kazan Dairesi 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre; söz konusu fabrika EK-
8.4.1.(e) Fosforlu veya Azotlu Gübrelerin Üretildiği Tesisler kapsamında 
emisyon iznine tabi olup. Kirletici Vasfı Yüksek tesisler İçin EK-7.17:de Gübre 
Komplekslerine getirilen Özel Emisyon Sınırlarına tabidir. Samsun Gübre 
fabrikasının henüz Emisyon İzni mevcut değildir. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma 
Enstitüsü Çevre Bölümü tarafından Samsun Gübre Fabrikası bacalarında Ocak 
2001 tarihi itibarı ile emisyon ölçümleri yapılmış ve Emisyon Raporu 
hazırlanmıştır. 

Söz konusu fabrikanın önemli kükürt dioksit kirliliği yaratan tesisi, Sülfürik Asit 
Tesisidir.Yıllık üretim kapasitesi 214.000 ton/yırdır. TÜBİTAK tarafından 
hazırlanan Emisyon Raporunda; Sülfürik Asit Üretim tesisinin kullanım gazında 
hacimsel SO : oranının % 6.8-%7 ve aside dönüşüm derecesinin % 98 olduğu 
belirtilmekledir. HKKY EK-7.8.3.(b)"ye göre: kullanın gazında hacimsel oksijen 
miktarının % 6-8 arasında olduğu tesislerde dönüşüm derecesi % 99'da 
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tutulması gerekmektedir.% 98 dönüşüme bağlı olarak Sülfürik Asit Fabrikası 
bacasından atılan kükürt dioksit miktarı 13,6 kg SO2 / 1 ton BUSCVdir. 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre "Sülfürik Asit Üretim 
Tesisleri" bacasından izin verilen kükürt dioksit miktarı 5 kg S(V 1 ton 
H2S04'dir. (Yıllık sülfürik asit üretimine bağlı olarak ve bir yılda 330 gün 
çalıştığı göz önüne alınarak, atmosfere verilen SO2 miktarı yaklaşık 8,8 ton/gün 
olmaktadır.) Bu bağlamda söz konusu tesiste sınır değeri sağlayacak şekilde 
yatırım yapılması gerekmektedir. İşletme yetkililerince, Sülfürik Asit 
Fabrikasının yakJaşık 1.yıldır çalıştırılmadığı, gübre üretiminde kullanılan, 
sülfürik asidin Karadeniz Bakır İşletmeleri'nden ve daha ucuz olması 
nedeniyle ithalat yoluyla karşılandığı belirtilmiştir. 

SONUÇ: 

Öncelikle; her biri 17,5 MW gücünde olan mobil dizel jeneratörlerin 14 adedinin 
(ikisi yedek) bir araya getirilerek toplam 17,5X12=210 MW (10 MW'lık enerji 
mobil santralın kendi ihtiyacı için kullanılacaktır.) güç oluşturacak bir santralın, 
çevresel etkileri (özellikle atmosfere verilen kirletici madde miktarları) göz 
önüne alındığında, 29 Eylül 2000 tarih ve 24185- sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren; Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Çevresel 
Etki Değeriendirme Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Y'önetmelikler kapsamına alınmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu mobil santralın çevresel teknik özellikleri dikkate alındığında ise; 
santralda gerek sıvı yakıt kullanılması, gerekse doğal gaz kullanılması halinde, 
arıtma tesisleri ile birlikte değerlendirildiğinde, aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

Bu bağlamda: 

1) Dizel motorlarda; sıvı yakıt kullanılması halinde % 90 verimle çalışacak 
kükürt dioksit arıtma tesisinden sonra 7 ton/gün atmosfere kükürt dioksit 
emisyonunun verilmesi, doğal gaz kullanılması halinde, kükürt dioksit 
emisyonlarının verilmemesi (ihmal edilebilecek kadar az), 

2) Mobil Santralin kurulacağı alanda iki adet kükürt dioksit kaynağının 
olması (Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Samsun Gübre'nin Sülfürik Asit 
Fabrikaları). 
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3) Sıvı Yakıt kullanılması halinde kükürt dioksit arıtma tesisinden 180 
ton/gün alçı taşının katı atık olarak çıkacakolması, 

4) Mobil santralın. ;'Mavi Akım Projesi" kapsamında inşa edilen doğal gaz 
boru hattına 2 km uzaklıkta olması, 

hususları göz önüne alındığında Mobil Santralin doğal gaz ile çalıştırılması 
uvgun görülmektedir. 01.04.2002 

foıi^a»: 
Safiye BİLGİLİ Sami AĞIRGÜNT 
Şube Müdürü V. ÇKÖK Genel Müdürü 
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EK-14 

Santrallerin Sürekli Ölçüm 
Cihazlarının Kalibrasyon 

Sertifikaları 
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TÜV Süddeutschland. 
TÜ V Ecoplan ümwelt GmbH-

Multi Component Process Gas Analyzers 
ULTRAMAT23 

Repon-Nr 24012833 

SIEMENS AG, Karfsrnhe, Gennany 
TÜV Ecoplan Umwelt GmbH, TÜV Süddeutschlaıui group is 
herevâdı certiiying for fke Process gas analyzer ULTRAMAT 
23, that tfcc fölloving tncasunog results for emission 
measuranent at large power plants bave been reacbed and arc in 
accordance to the 13. BltuSchV, and TA-Luft regalatLans. 
SmaUest tested measmiog rangest 

' CÛ* 0....150mg/m3 NO 0....250mg/m3 

SOj 0.._400mg/m3 O2 0....10/25 Vol.-% 

Availability: 
> 98% ovcr a pcriod of 3 monûjs for two mdependam systems 
including samplepreparation. 

Driffc 
Wiıh intemal aııtonuttical Cafibration with Ambient air: 
Zero-drift <2% of tange per ycar 
Span-drift <2%of rangepervear 
The perfonnance of the intemal autocalİbıatUra ronst be checked 
onoe a year. 

Cross Interference 
The som of ali ırnerferences to the measunog coıuponeot stated 
above for SOj, NO. O* NKJ, NOa. CEU, N20, CO, and H20 witfa 
typiçal staclc gas concentrations is <4% of (ne nmges. 

Limit of Detectionr, 
CO 
SO, 

s 0,7% of range 
s0,8%ofraoge 

NO 
Oî 

i 0,6% of range 
=s 0,04 VoL-% Oz 

TÜV Ecoplan Umweh GmbH 
Untemefımenscj!uppe TÛv Sûdcieuıschlar-.d 

vvesrsRdsıraGe 199 • !)-80;8S Münehcn 
Tel. (06915TİI - 2821 • Fıx 10S3) 57 31-2B22 

9f. Jih*LtcC£ b.&CJ-.J^1^ 
Dr. A. Brandl. Müncfıen. September 1999, Dr. A. VViöhuhn 
TÜV Ecoplan Umwe« GmbH, VVestendstrasse 199, 0-30686 Münchert 

> 
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TÜV Süddeutschland-
TÜV Ecoplan ümwelt GmbH-

Process Gas Analyzers 
ULTRAMAT 6 and OXYMAT 6 

ReporMMn 240190&4 

SIEMENS AG, Karisruhe, Germany 

TÜV Ecoplan Unvweft GmbH, TÜV Süddentschlartd group is 
herevvith catrfymg for the Process gas analyzers ULTRAMAT 6 
and OXYMAT 6, dıat tae follovriıtg measuring results for 
emission measurement at 2. wast mcrâeration plast bave been 
reached and are in accordance to the 15. BlmSchV, 17. 
BlmSchV and TA-Luft reguladons. 

. Smallest tested measuring ranges: 
CO 0....50mg/m3 NO O....100mg/mî 

SOz 0....75mg/m3 Q, 0....5/25 VoL-% 
Availabitity: 
> 99% över a period of 3 monıhs for two mdependast systems 
inclading sample prepaıation. 
Driffc 
With aulomaıic calibration of zero and span wfth calîbration gas 
(weekly intervals): 
Zero-drift ..; <2%ofrangeperyear 
Span-Drift <2%ofrangcperycar 
Cross Interference: 
The sum of ali iııtafcrcuces to the measuring component stafed 
above for SO* NO, O* NHa, N'Oa. CH4, NjO, CO, mâ H2O -«m 
typical stack gas concentrations is <4% of fhe ranges. 

Limit of Detection: 
CO s 1%-ofrange NO s0,8%ofrange 
SO2 s0,7%ofrange Oj sO,02VoL-%Oj 

TÜV Esoplan Unjvvefc GmbH 
(Jfticrnshraensgreppe TÛV SMUoütschland 

W«£cndstr»8a 199 - D-S06K MCr.:-u.m 
Tei. (CaSi 579I-2B2İ • Fax (0S9S 5791 -2822 

Dr. A. Brandl, Mûnchen, September 1989, Dr. A. \Mtthuhn • < . - ^ 
TÜV Ecoplan UmwettGmbH, VVestendstrasse 199,D-80686 MOnchen 

file:///Mtthuhn
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Certificato di calibrazione H-~» R J - « M * « » H 
İBaborators: M.Coulie 
Reparto: A&D/PA 
Analizzatore üpo : 

ULTRAMAT/OXYMAT 6 

Modallo : 
7MB2023-0EA20-1NF1 

IndİlİZZO V.leP&A.PfreM. 10-KAano 
Telefono 02 8S76 2731 
Gas analizzato: S02 
Campo di misura: 0-3000 vpm 
Concantrazion* gas: 830 vpm 
Fondo scala: 3000 

Fax ozecBZTSo 

S/N 
P4-501 

nota I 

Caratteristica di tara tura | 
step 

0 
3 
6 
9 
12 
15 

% 
0 

20 
40 
60 
80 
100 

ConcenL 
teorica 

0,00 
185.00 
329.00 
499.00 
664.00 
830.00 

Concent. 
tetta 
0.00 

167.00 
332.60 
501.40 
665.90 
830.00 

Errce% I 
su f mdo scala | 
o.c 
0 / 
o.-
o.-
0.' 

Jü, 

-Co cent teorica 

- Co cert. letta 

NOTE: - Oaiie verifiche effettuate lo strumento rientra nella classe di precisione del 1 % sul fondo scala 

295 - Verifiche effettuate con GAS DIVIOER "LNI" Model SX2106-B Senal number 17 52 
certificato con rapporto prova "LNI" del 13/06/2002 . 
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McNS 

Certificato di calıbrazıone _.. 
| İtana î .PJL 
1 Elaboratore:M.Coulie 
Reparto: A&D/PA 
Analizutoretipo : 

ULTRAMAT/OXYMAT S 
Modello: 

7MB2023-0EA20-1NF1 

I ndin'zzo v.ie P.* A. Pireis. 10 - voro 
TelefbnO 026576 2731 
Gas analizzato: 02 
Campo di misura: 0-25% 
Concantıazione gas: 21,00% 
Fondo scala: 25 

Caratteristica di 
• stap 

0 
3 
6 
9 
12 
15 

% 
0 

20 
40 
60 
80 
100 

Fax 0286 6 2750 

S/N 
P4-: 01 

nota 

taratura ] 
Concertt 
teori ca 

0,00 
4.13 
8.28 
12.56 
16.76 
21.00 

Concent 
letta 
0,00 
4,11 
8,25 
12.53 
16.73 
21.00 

Erroe% 
su f« ndo scala 
o.c 
-0." 
-o.-
-0." 
-o.-
o,c 

25.00 

20,00 

15.00 

5.00 

ı 

NOTE: -

2 W, 

- " - • — " i 

- yS 
—•—Co oentteorteal 
- » - Co « m letta I 

2 3 * 5 5 

Dalle verifiche effettuate lo strumento rientra nella classe di precisione del 1 % sul fondo scala 

• Verifiche effettuate con GAS DIVIDER "LNl" Model SX2106-B Serial number 11 52 
certificato con rapporto prova "LNl" del 13/06/2002 
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E C O P H Y S I C S 

This produd is warranted against defects in matorial and workmanship For 
ona year from date of delivery, limited to the raplacoment rree-of-charge 
of equipmenl, which proves to ba defectîva in normal usa during the war-
ronry period. Parts subject to wear, and consumables ara not covered by 
mis warranty. 
The local ECO PHYSICS representah've is responsible For carrying out 
warranty repairs. 

CLD 70 E O.UALITY CONTROL CERT1FICATE 

Serial number. J j t l ı ^ 

was inspectad by ECO PHYSICS Qualrry Control Department-. 

Mechanical inspecrion 

Electronic inspection 

Systems test Date Sig. 
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Ölçülen Min Mak 

v. : ^ o t 

M ^ 
^ { )KarbonMonoksit 

AzotOksIt 

% 
ppm 
ppm 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

99.53 
S45.0 

4110.0 

341-F002 

"BOS 
Rev:0 112.10.19991 

ANALIZ SERTİFİKASI 
Dolum Tarihi - Saati : 22/01/2003 - 16:40 

Tüp No : 8940216 

,'c? 

30 
> 

AZOt 

KarbonDioksit 

KükürtDioksit. 

% 
% 

ppm 

Min 

0.0 
0.0 
0.0 

Mak 

0.0 
0.0 
0.0 

ölçülen 

80.77 

19.2 

225.0 

690X Özel Gaz Karisimi 
Yukarıdaki spesifikasyonlar sağlanmıştır. 690X Özel Gaz Karilimi 

Yukandaki spesifikasyonlar sağlanmıştır. 

Bural/AKÇORA \ 

Ok 
Azo 
Ne 

20 
Yuk 

"••-n 
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DOLUM ÖNCESİ KONTROLLER 
Boya/Etiket kontrolü 
iş değişikliği kontrolü 
Vakum kontrolü 
İç kontrol 

DOLUM SONRASI KONTROLLER 

Vana kaçağı kontrol 
Etiket kontrolü 
Başlık kontrolü 
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Basınç Sıcaklık 
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L^~ 
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DOLUM SONRASI KONTROLLER 

Vana kaçağı kontrol 
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Başlık kontrolü 
Soğuk damga kontrolü 

Basınç Sıcaklık 

Sertifika teslim şekli 

B 

D-
S 

Kontayner Tüp 
l~* 

Mail İrsaliye 
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EK-15 

TÜBİTAK Tarafından 
Hazırlanan Emisyon Raporu 

(Samsun I) 
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TORKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU 
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

TÜBİTAK 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Secimi 
Süreçleri İle Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel EtkUerinin Araştırılması 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 

SAMSUN I TERMİK SANTRALI 

(AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.) 

EMİSYON 
RAPORU 

Hazırlayanlar 
Osman ÇOLAK 

Dr.Bilgin HÎLMİOCLU 
NcsimiÖZKURT 

Enver İNCE 
Yavuz ŞAHİN 
AbuseyfŞEN 

TEMMUZ 2003 

s/ 
U K A S DAP-PL-3577.00 

TOBfTAK - MAM, P X 21. GEBZE, 41470 KOCAELİ T d : (0362) 641 23 003900-01 

»porta: c*camvb(§p(»tajnmı.gov.tr F*» <0262) 641 23 09 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Samsun'da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi 
Süreçleri İle Çevre ve İnsan Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştınlması 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
SAMSUN I TERMİK SANTRALI 
(AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.) 

EMİSYON 
RAPORU 

HAZIRLAYANLAR 
Osman ÇOLAK 

DrJBUgmHİLMİOGLU 
Nesimi ÖZKURT 

Enver İNCE 
Yavuz ŞAHİN 
AbuseyfŞEN 

ENERJİ SİSTEMLERİ ve ÇEVRE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Rapor DO : B.02.1.BAK.5.01.52.00/3040 1 1 0 0 7 

TEMMUZ 2003 

DAĞITIM 
TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU (15 Adet). 

NOT/AÇIKLAMA 
TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU müracaatı ile hazırlanmış bir endüstriyel hizmet raporudur. 
Söz konusu kuruluşun izni alınmadan kullanılamaz ve çoğamlamaz. 

SORUMLULAR /7 /j --> w ^ ^ v — 

Osman ÇOLAK $*"f P{/ , ( J ^ ^ 
/ •/' . İNCELEYEN 

(?J^ Doc Dr Erdem GÖRGÜN 
Dr. Bilgin HİLMİOGLU yf Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma 

/&/ Enstitüsü Md. Yrd. 

Nesimi ÖZKURT 

ONAYLAYAN 
Doç. Dr. Mustafa TIRIS 

Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
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İÇİNDEKİLER Sayfa No 

1 GİRİŞ 2 

2 TESİS TANITIMI 2 

3 ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 6 
4 ÖLÇÜM SONUÇLARI 8 
5 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 11 

AKSA ENERJİ ÜRETİM AS. EMİSYON RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 

1/13 
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1 GİRİŞ 
Hava kirlenmesinin doğal çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmek amacıyla 2 Kasım 1986'da Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) 
yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyarınca endüstri tesislerinden kaynaklanan baca 
emisyonlarının ölçülmesi ve bu değerlerin önerilen limitlere düşürülmesi için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 
T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI, Samsun'da Kurulma 
Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan 
Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun 02.07.2003 tarihli müracaatı üzerine, Samsun îli, Tekkeköy mevkiinde 
faaliyet gösteren Samsun 1 (Aksa Enerji A.Ş.) Mobil santralı bacasında 11.07.2003 tarihinde 
emisyon ölçümü yapılmış ve bu emisyon raporu düzenlenmiştir. Tesiste emisyon ölçümü 
yapılan emisyon kaynağı Çizelge l'de verilmiştir. 

Çizelge 1. Tesisin Emisyon Kaynağı, Kirleticileri ve ölçüm Noktası 

Baca No 

1 

Kaynak 

MOBİL SANTRAL BACASI 

Kirletici Cinsi 

CO, S0 2 , N02 , TOZ ve METALLER 

Yakma ısıl gücü 300 MW altındaki tesisler için sıvı yakıtlı emisyon sınır değerleri 
Çizelge 2'de verilmiştir. 

2 TESİS TANITIMI 

Tesiste her biri 17,5 MW kapasiteli altı adet asıl ve bir adet yedek dizel motorlu alternatör 
grubu bulunmaktadır. 

Araba, kamyon, otobüs ve gemilerde kullanılanlardan farkı olmayan dizel motorlar ile 
üretilen mekanik enerji, alternatörlerle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Her biri 
yaklaşık 7500 m3 kapasiteli üç adet ana yakıt depolama tankından alınan 6 no'lu Fuel-Oil, ilk 
olarak akışkanlığım arttırmak amacı ile tanklar içerisinde bir miktar ısıtılarak dinlendirme 
tanklarına alınmaktadır. Dinlendirme tanklarında dinlendirildikten sonra, ayırıcı (seperatör) ve 
filtrelerden geçirilerek temizlenip günlük kullanım tanklarında ısısı korunarak 
depolanmaktadır (filtre üzerinde ayrıştırma sonrası kalan maddeler çamur tankına ve oradan 
da yağlı atık su antma tesisine gönderilmektedir). Bu işlemler sonucunda yakıt, günlük 
kullanıma hazır hale getirilmekte ve motorlarda yakılmaktadır. 

Günlük ihtiyacın karşılandığı günlük yakıt tanklarından alman 6 no'lu Fuel-Oil, buster ünitesi 
ve pompalar yardımıyla istenen basınca ve akışkanlığa getirilmekte, filtrelerden geçirildikten 
sonra dizel motorlara gönderilmektedir. 

Dizel motorların ısınmasının önlenmesi amacıyla, tesiste kapalı devre soğutma suyu sistemi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan sistem kapalı devre (radyatör tipli) olup, herhangi bir 
yere su deşarjı yapılmamaktadır. 

6 no'lu Fuel-Oil ve gerekli olan yanma havası motorlara beslenmektedir. Yanma verimini en 
yüksek düzeyde tutmak için hava yakıt oranı hassas bir şekilde ayarlanmaktadır. Yakıt ve 
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hava karışımının motorlarda yanması suretiyle elde edilen mekanik enerji jeneratörler 
(altematörler) aracılığı ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. Üretilen elektrik, ulusal iletim 
hatlanna gönderilmek üzere tesisteki salt sahasına aktanlmakta ve ulusal iletim hatlanmn 
senkron koşullarına uygun hale getirilmesi ile ulusal iletim hatlanna verilmektedir. 

Yanma sonucunda çıkan sıcak (atık) gaz egzoz susturucusundan geçtikten sonra, ilk olarak, 
içerdiği azotoksitlerin (NOx) giderilmesi amacıyla, NO* antma ünitesine gelmektedir. 
Buradan da kazan birimine gönderilen sıcak gaz, bu birimde borular içerisinde dönen suyu 
ısıtmakta ve buhar elde edilmesini sağlamaktadır. Oluşan buhar, buhar türbinine gönderilerek 
ekstra bir elektrik üretimi sağlanmaktadır. 

Kazan biriminde su ısıtmak için kullanılan atık gazın içerdiği kükürt dioksit (SO2) gazının 
antılması amacıyla, gaz daha sonra SO2 antma ünitesine gelmektedir. Temizlenen sıcak gaz 
bacadan havaya bırakılmaktadır. 

ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ 
Tesisten kaynaklanan azotoksit (NOx) ve kükürt dioksit (SO2) gazlarının bertaraf edilmesi 
amacıyla, baca gazı antma tesisleri kurulmuştur. Gazlar ilk olarak NOx tutucu ve bunu 
takiben SO2 tutuculardan geçtikten sonra egzoz gazlan bacadan atmosfere salınmaktadır. 

DeNO, ÜNİTESİ 
Azotoksit gazlan azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2) gazlanndan oluşmaktadır. Tesiste 
NOx gazlarının antımı için, dünyada bu konuda gelişmiş yöntem olarak kabul gören Seçici 
Katalitik indirgeme (Selective Catalytic Reduction-SCR) yöntemi kullanılmaktadır. 

Azot oksitlerin (NOx) antılması, üre solüsyonunun 300-425°C sıcaklığındaki egzoz gazı 
üzerine püskürtülmesi ile başlamaktadır. Üre solüsyonunun sıcak gazla temasında, solüsyon 
içerisindeki su buharlaşmakta ve üre aşağıdaki sadeleştirilmiş reaksiyon zinciri uyarınca 
bozulmaktadır. 

(1) H2NCONH2 -» NH3 + NHCO 
(2) NHCO + HzO -» NHj + CO? 
I H2NCONH2 + H20 -> 2NH3 + C02 

Bu NH3 ve egzoz kanşımı katalizörlerden geçmekte ve aşağıdaki reaksiyon gerçekleşmektedir 
(Şekil 1). 

Ore enjeksiyonu 

NO NH 

o-»„o-> 

(HCH 

H,0 -IfcO 3 

O-KCHo'^ 
. . . N N 

Q-> - 0 - > 
Sıcaklık» 300 -450°C 

4NO + 4 NH3 + Oı •* 4N2 + 6H 2 0 
6NO, + 8NH, • * 7N, + 12H,0 

Şekil 1. NOx Gazlannın Antımı 
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. EMİSYON RAPORU 
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Bu amaçla, SCR uygulamasının imalatçı firmalarından birisi olan Danimarkalı Haldor Topsoe 
tarafından üretilen NOx tutucular (SCR üniteleri) kullanılmaktadır. 
DeSO, ÜNİTESİ 

Kükürt içeren yakıtların kullanılması esnasında, yakıt içerisindeki kükürdün yakma için 
kullanılan hava içerisindeki oksijen (CH) ile birleşmesi sonucunda oluşan SO2 gazlanmn 
miktan yakıt içerisindeki kükürt miktarı ile doğru orantılıdır. 

Tesiste oluşacak SO2 gazlan, dünyada en yaygın olarak kullanılan iki yöntemden birisi olan 
kireç-alçıtaşı antma sistemi ile giderilmektedir. DesülfÜrizasyon (DeSOx) ünitesi olarak 
bilinen bu tesislerde baca ve egzoz gazları içerisindeki SCVnin antılması amacıyla, kireç taşı 
(CaCC>3) kullanılmaktadır. Tesisteki DeSOx ünitesinde, Samsun İli'ndeki kireç ocaklanndan 
temin edilen kınlmış kireçtaşı, suyla karıştırılarak kireç sütü gibi bir bulamaç haline 
getirilmektedir. Bu çözelti, daha sonra, baca içerisinde SO2 gazlanmn yıkanmasında 
kullanılmaktadır (Şekil 2). 

Kireçtaşı 
(CaCOJ 

AJ çıtası 
CaS04.2H,0 

CaCOj (kireçtaşı) + 2H20 + Vi02 + S02 • • CaS04.2H20 (alçıtaşı) + C02 

Şekil 2. SO2 Gazlanmn Antımı 

Bu amaçla, bu uygulamanın imalatçı lider firmalarından birisi olan İtalyan Hamon Research-
Cottrell tarafından üretilen ve yüksek verimle çalışan SO2 tutucular (desülfîirizasyon üniteleri) 
kullamlmaktadır. 
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Çizelge 2. Yakma Tesislerinde Emisyon Sınırları 

Yakıt 

FUELOİL 

IsdGfiç 
MW 

50 £ 

Kflkfirt 
Dioksit 

[mg/Nm3] 

1700 

Karbon 
Monoksit 
[mg/Nm3] 

175 

Azot oksitleri 
[mg/Nm3] 

800** 

Toz 
[mg/Nm3] 

150* 

* : Diyagram l'den bulunmuştur. 
** : 50 MW'ın üstündeki tesisler için sınır değer verilmiştir. 

HKKY, Ek-2 Madde 1.1 'de, belirli emisyon debileri aşıldığında Hava Kirlenme Seviyesi'nin 
ölçülmesi zorunluluğu getirilmiştir. İncelenen tesis için söz konusu sımr debiler Çizelge 3 'de 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Hava Kirlenme Seviyesi ölçümlerini Zorunlu Kılan Emisyon Debileri 

1 Yaydan Zararlı Madde 
İToz 
1 Karbon monoksit CO 
Kfikfirtdioksit S0 2 
Azotdioksit N 0 2 

1 Kurşun Pb 
1 Kadmiyum Cd 

Sınır Debi [kg/saat] | 
15 

1000 
60 
40 
0.5 
o.oı 1 

Ayrıca HKKY, Ek-1 l'de, toz ve gaz emisyonlarının sürekli ölçümü için sınırlar getirilmiştir. 
Gaz emisyonlarının sürekli ölçümünü gerektiren sımr değerleri Çizelge 4 'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Gaz ve Toz Emisyonlarının Sürekli ölçümü İçin Sınır Değerler 

1 Kirletici 
1 Karbon monoksit 
Kükürt dioksit 
Azot dioksit 
Toz 

İTozI.Sınıf 

CO 
so2 N0 2 

P Sınır değer, (kg/saat) 
5 

100 
20 
15 
2 1 

HKKY EK-7 1.2'de "Nikel miktan 1 kg Yakıt başına 12 mg'ı aşan fuel-oillerde veya fiıel-oil 
dışındaki sıvı yakıtlarda, Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Nikel ve bunlann 
bileşikleri halindeki toz emisyonu (baca gazında %3 0 2 miktan üzerinden) 2 mg/m3'ü aşamaz 
denilmektedir". 

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. EMİSYON RAPORU 



^ - 3 4 2 - m 
2L TÜBİTAK-MAM ESÇAE W 

6/13 

Çizelge 5. Nikel Miktarı 1 kg yakıt başına 12 mg'ı aşan fiıel-oillerde metal ve bunların 
bileşikleri halindeki toz emisyonu için sınır değerler 

BİLEŞEN 

|KROM Cr 

1 NİKEL Ni 
| KOBALT Co 

| KURŞUN Pb 

| ARSENİK As 

KADMİYUM Cd 

TOPLAM 1 
SINIR DEĞER 

2 mg/m3 

3 ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

ölçümü yapılan santral bacasında TESTO 360 elektro kimyasal detektör yöntemi ile çalışan 
gaz analiz cihazı ile gaz bileşenleri belirlenmiş, ayrıca gazın içerdiği nem oram tespit edilmiş, 
hız profili TESTO 400 marka anemometre kullanılarak belirlenmiş ve atık gazların debileri 
hesaplanmıştır. Gaz ölçüm sonuçlan kuru gaz bazına göre verilmiştir. 

Bacadan çevreye atılan tozlar, yönetmeliğin öngördüğü esaslar çerçevesinde GRAVIMAT 
SICK 502 marka cihaz ile izokinetik şartlarda ölçülmüş (Şekil 3) ve bulunan değerler 
yönetmelik değerleri ile karşılaştınlmıştır. 

Metaller, EPA METHOD 29'a göre 0,1N HN03 çözeltisinde tutulduktan (Şekil 4) sonra belli 
bir hacimde tamamlanarak analizler ICP (Inductıvely Coupled Plasma) ve Atomik 
Absorbsiyon Spektrometre cihazlarıyla yapılmıştır. 

Çizelge 6. Ölçümlerde Kullanılan Standart Yöntemler 

ölçülen Parametre 
İBaca gazında örnekleme noktalarının tespiti 
1 Baca gazında gaz hızı ve debi ölçümü tespiti 
| Baca gazında nem içeriğinin belirlenmesi* 
| Baca gazında SO2 tayini* 
Baca gazında NOx tayini* 
Baca gazında CO tayini* 
Baca gazında TOZ tayini* 
Baca gazında METAL tayini* 

EPA METOT NO ] 
1 
2 
4 

6C 
CTM-022 
CTM-030 

17 
29 1 

• : DAR tarafından akredite edilmiştir (EK-1). 
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Baca Gazı 

Toz örnekleme 
Ana Ünitesi 

Şekil 3. îzokinetik Toz örnekleme Sistemi 

9 10 

1-Örnek alma sondası 
4-Kurutucu 
7-Termometre 
10-Vakum pompası 

2-Yıkama şişeleri 3-Kondensat ayırıcı 
5-Gaz sayacı 6-Manometre 
8-Akış ölçer 9-Vana 

Şekil 4. Baca Gazındaki Metal ve Bileşiklerinin Absorbsiyon Yöntemiyle Örneklenmesi 
Sistemi 
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4 ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Çizelge 7. Fuel Oil ile Çalışan Mobil Termik Santralı'ndan Yanma Sonucu Oluşan Gaz ve 
Toz Emisyon ölçümleri Ortalama Değerleri 

Baca adı Mobil Termik Santralı Bacası 
Baca çapı ve alanı 4.5 [m] 15.9 [m2] 

Tarih 

Gaz hızı, [m/s] 

Gaz Debisi 

YAKIT CİNSİ 
YAKIT MİKTARI ~ 
[kg/saat] 

ÜRETİM [MW1 
ISBL GÜÇ(HKKY) [MW] 

Gaz sıcaklığı, [°C] 

Gaz basıncı, [mbar] 

11.07.2003 

14.9 
[m3/saat] 
852 876 

[Nm3/saat] Yaş 
683 792 

6 no'lu fuel-oil 

22 690 

116.6 

253 
63.85 
1002 

GAZ KİRLETİCİ İÇERİĞİ (HKKY EK-7 1.2) 

Bileşen 

so2 
CO 
N0 2 

% 0 2 Ns (Yaş) 
% 0 2 (Kuru) 
% H20 
% C0 2 

Derişim 

(mg/Nm3l 

99 ± 2.3 
104 ±2.4 
186 ±4.3 

% 3 0 2 Bazında 
[mg/Nm3] 

206 ± 4.8 
211±4.9 
380± 8.8 

10.23 
12.21 

20 
6.45 

TOZ KİRLETİCİ İÇERİĞİ (HKKY EK-7 1.2) 

Bileşen 

mg/m3 

mg/Nm3 (Yaş) 
TOZ 

mg/Nm3 (Kuru) 

mg/Nm3 (%3 0 2 ) 

Derişim 

154.85 ±1.6 

191.71 ±1.9 

229.2 ± 2.4 

467.2 ± 4.8 

[Nm3/saat] Kuru 
569 826 

Kütlesel debi 

[kg/saat] 

56.4 
59.3 
105.9 

Kütlesel debi 
[kg/saat] 

132 

131 

131 
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Çizelge 8. Fuel Oil'in Yanması Sonucu Oluşan Metal Emisyon ölçümleri 

BİLEŞEN 

KROM Cr 

NİKEL Ni 

KOBALT Co 

KURŞUN Pb 

ARSENİK As 

KADMİYUM Cd 

TOPLAM 

mg/Nm3 

Yok • 

0.315 

Yok 

Yok 

0.178 

0.095 

0.588 

%3 0 2 Bazında 
mg/Nm3 

Yok 

0.642 

Yok 

Yok 

0.363 

0.195 

1.2 

DEBÎ 
kg/saat 

Yok 

0.179 

Yok 

Yok 

0.101 

0.054 

0.334 

Sınır 
mg/Nm3 

2 

Çizelge 9. Emisyonları ölçülen Bacada Yükseklik ve Gaz Hızı 

Kaynak Baca No 
1 

Isd Güç [MW| 

253 
Baca Yüksekliği [m] 

60 

Ortalama Hız [m/sn] 
14.9 

Çizelge 10. Tesis Bacasından Yayılan Emisyonların Konsantrasyon, Debi ve Smır Değerleri 

Emisyon 
Kaynağı 

Mobil Santral 
Çıkışı 

CO 
mg/Nm3 

211±4.9 

so2 
mg/Nm3 

206 ±4.8 

N02 
mg/Nm3 

38018.8 

Toz 
mg/Nm3 

467.2 ±4.8 

Debi 
Kg/saat 

59.3 
56.4 
105.9 

-

Sınır 
mg/Nm3 

175 
1700 
800 
150 

• 
9/13 
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Çizelge 11. Tesis Bacalarından Yayılan Emisyonların Kütlesel Debisi 

Emisyon Kaynağı 

Mobü Santral 
Çıkışı 

Hava Kalitesi 
Değerlerinin 

ölçülmesi İçin Sınır 
Değer 

(HKKYEk-2) 

Gaz ve Toz 
Biçimindeki 

Emisyonların Sürekli 
ölçülmesi İçin 

Asılması Gereken 
Değer 

(HKKYEK-11) 

CO 
kg/saat 

59.3 

1000 

_ 5 

NOj 
kg/saat 

105.9 

40 

-

NO 
kg/saat 

69.1 

-

20 

so2 
kg/saat 

56.4 

60 

100 

Toz 
kg/saat 

-

15 

15 

Toz kg/saat 
Cd 

0.054 

0.01 

Pb 
Yok 

0.5 

Co 
Yok 

15* 

Cr 
Yok 

15* 

Ni 
0.179 

15* 

As 
0.101 

15* 

Toplam (LSINIF TOZ) 0.334 kg/saat 

2 

*Ek-2'ye göre smır verilmediğinden toplam toz İS kg/saat alınmıştır. 

10/13 
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5 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çizelge 7 'de verilen değerler incelendiğinde, 

5.1 CO Emisyonu; 

Baca çıkışında CO emisyonu 211 ± 4.9 mg/Nm3 olup HKKY Ek-7.1.2'de "Sıvı Yakıtlı 
Yakma Tesisleri" başlığında 300 MW altındaki tesislerde 175 mg/Nm3 (%3 Oksijen esasına 
göre) verilen smır değerin üstündedir. 

5.2 Azotoksitler ( N 0 2 cinsinden ); 

N02 emisyonu 380 ± 8.8 mg/Nm3 olup HKKY Ek-7.1.2'de "Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri" 
başlığında 50 MW üstündeki tesislerde 800 mg/Nm3 (%3 Oksijen esasına göre) verilen sımr 
değerin altındadır. 

53 SO2 konsantrasyonu; 

Kükürt dioksit (S02) emisyonu 206 ± 4.8 mg/Nm3 olup, HKKY Ek-7.1.2'de verilen 1700 
mg/Nm3 sınır değerinin altında kalmaktadır. Baca gazı salınım değerleri ise ekte 
verilmektedir. 

5.4 Toz emisyonu; 

Bacadan atılan toz konsantrasyonu %3 oksijen bazmda 467.2 ± 4.8 mg/Nm3 olup smır değer 
olan 150 mg/Nm3'ün üstündedir. 

HKKY EK-7 1.2'de "Nikel miktarı 1 kg Yakıt basma 12 mg'ı aşan fuel-oillerde veya fuel-oil 
dışındaki sıvı yakıtlarda, Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Nikel, Alüminyum ve 
bunların bileşikleri halindeki toz emisyonu (baca gazında %3 0 2 miktarı üzerinden) 2 
mg/m3'ü aşamaz denilmekte" olup, yapılan ölçümler sonucunda (Çizelge 8) 1.2 mg/Nm3 

değeri ile sınır değerin altında kaldığı görülmektedir. 

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde ölçülen emisyonlar atık gazdaki SO2, CO, NO2, Metaller ve 
Partikül konsantrasyonlarının %3 0 2 bazında verilmesi gerektiğinden, ölçülen emisyonlar 
aşağıda verilen formüle göre düzeltilmiştir. 

2 1 - O B EB = Düzeltilmiş emisyon miktarı 
EB = E M x OB = Geçerli oksijen miktarı 

2 1 - O M O M ölçülen oksijen miktarı 
EM = Ölçülen emisyon 

Azotoksit gazlan yönetmelikte NO2 cinsinden verildiği için NO gazlan da bu kapsamda 
hesaplanmıştır. 
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^ -3«- m 
Z„ TÜBİTAK-MAM ESÇAE W 

12/13 
5.5 HKKY EK-2'ye Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

Çizelge 11 incelendiğinde, 

EK - 2'ye göre tesisin çevresinde atılan kirleticilerden ÇO (Karbon monoksit) emisyonu 
59.3 kg/saat olup sımr değer olan 1000 kg/saat değerinin altındadır. Azot oksit ( N0 2 ) 
emisyonu 105.9 kg/saat olup sımr değer olan 40 kg/saat değerinin üstündedir. Kükürt 
dioksit (S02) emisyonu 56.4 kg/saat olup 60 kg/saat olan sınır değerin altmdadır. Toz 
emisyonu 131 kg/saat olup sınır değer olan 15 kg/saat değerinin üzerindedir. Debileri sımr 
değerin üstünde olan (Azot oksitleri ve Toz) emisyon parametrelerinin AKSA ENERJİ Mobil 
Termik Santralı çevresinden ölçülmesi gerekmektedir. 

5.6 HKKY E K - 11'e Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

EK - 11 'e göre, ünite çıkış bacasında yanmadan kaynaklanan TOZ ve CO, NO, (NO) 
gazlarının baca çıkışlarında, yazıcılı sabit cihazlarla sürekli takip edilmesi gerekmektedir. 
Firma S0 2 ve NO, (NO) konsantrasyonlarım yazıcılı sabit cihazlarla sürekli takip etmekte, 
ancak Toz ve CO konsantrasyonlarının sürekli takibi için sabit cihazların bacaya montajı 
gerekmektedir. 

5.7 HKKY EK-2'ye Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

Baca yükseklikleri aşağıda verilen Abak kullanılarak belirlenir. Burada verilen parametreler: 

H' (m) : Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği, 

d (m) : Baca iç çapı veya baca kesiti alam eşdeğer çapı, 

t (°C) : Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı, 

R (Nm3/h): Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi, 

Q (Kg/h): Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerinin kütlesel debisi, 

S : Baca yüksekliği belirlenmesinde kullanılan emisyon farkları (HKKY Tablo 6.1 'deki S 

değerleri kullanılacaktır), 

olarak tanımlanmaktadır. 

S değerleri; 

0.15 (N02) 

0.20 (S02) 

0.20 (TOZ) 

AKSA ENERJİ Termik Santralı Çıkışı'nda mevcut 4.5 m baca çapı, 63.85 °C'de baca 
sıcaklığı ile 536 697 Nm3/saat debiye ulaşılmış ve kirleticiler içerisinde, en yüksek debiye 
sahip olan azot oksitlerinin debisi kullanılarak, HKKY'deki grafiğe göre; N0 2 için 
Q/S = 105.9/0.15 = 706 eğrisi için yaklaşık 35 m baca yüksekliği bulunmuştur. 

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. EMİSYON RAPORU 
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5.8 HKKY Madde 8'e Göre İncelenmesi; 

Aük gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek şekilde atmosfere 
verilmeli ve gazlann bacadan çıkış hızlan en az 6 m/sn olmalıdır. Buna göre; Baca gazı hızı 
14.9 m/sn olup çıkış hızı HKKY'ne uygundur. 

5.9 HKKY Madde 7'ye Göre İncelenmesi; 

Madde 7'ye göre tesisteki yollar stabilizedir. 

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. EMİSYON RAPORU 



AKSA ENERJİ OLÇÛM VERİLERİ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,7 
64 

63,8 
63,7 
63,7 
63,7 
63,8 
63,8 
63,9 
63,8 
63,8 
63,9 
64 

64,1 
64 

64,1 
64,2 
64,1 
64.5 
64.2 
64.1 
64,2 
64,2 
64,3 
64,2 
64 

64,2 
63,9 

. 64 
64 

63,9 
64 

63,9 
64 

63,9 
63,8 
63,8 
63,9 
63,8 
63,9 
63,8 
63,8 
63,8 
63,7 
63,8 
63,7 
63,8 

ppmCO 
37 
62 
74 
80 
81 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 

mg/m3 CO 
96,8 

160,34 
191,38 
204,55 
207,1 

212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
214,77 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
219,89 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,89 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 

% C02 
6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6.6 
6,6 
6.6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,7 
6,7 
6,7 
6.7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

ppm S02 
5 
4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
14 
15 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
15 
16 
14 
14 
13 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
13 
16 

mg/m3 S02 
30,66 
24,25 
48,5 
53,94 
59.93 
65,92 
71,92 
77,91 
83.9 
83,9 
83,9 
83,9 
89,9 
89,9 
89,9 
83,9 
89,9 
83,9 
83.9 
83,9 
89,9 
89,9 

95,89 
95.89 
95,89 
89,9 

95,89 
83,9 
83,9 

77,91 
83,9 

77,91 
77,91 
71,92 
71,92 
71,92 
77,91 
77,91 
65,92 
65,92 
65,92 
65,92 
65,18 
65,92 
59,93 
77,91 
95,89 

ppm NO 
84 
83 
82 
82 
82 
83 
84 
87 
89 
92 
94 
96 
92 
90 
86 
85 
82 
81 
82 
86 
90 
95 
97 
98 
99 
96 
94 
93 
93 
93 
93 
94 
95 
97 
99 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
98 
96 
95 
96 
97 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
84 
83 
82 
82 
82 
83 
84 
86 
89 
92 
95 
96 
92 
90 
86 
86 
82 
81 
82 
86 
90 
95 
97 
98 
99 
97 
94 
94 
93 
93 
93 
94 
95 
97 
99 
100 
101 
101 
100 
101 
100 
100 
98 
96 
95 
96 
97 

ma/m3 NOx 
360,42 
352,03 
347,79 
343,84 
343.84 
348,03 
352,23 

369 
373.19 
385.77 
398,35 
402,55 
385.77 
377,39 
360.81 
360.61 
343.84 
339.65 
343.84 
360.61 
377.39 
398.35 
408.74 
410.93 
415.13 
406.74 
394.16 
394.16 
389.97 
389.97 
389.97 
394.16 
398.35 
406.74 
415.13 
419.32 
423.51 
423.51 
419.32 
423.51 
419.32 
419,32 
406.31 
402.55 
398.35 
402.55 
406,74 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

• 94 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
63,9 
64,1 
64,1 
64 

64,3 
64,2 
64,2 
64,2 
64,1 
64,2 
64,1 
64,3 
64,1 
63,9 
63,9 
64 
64 
64 

63,9 
63,9 
63,9 
63,9 
64 

64,1 
63,8 
63,9 
64 

63,9 
63,7 
63,8 
64 

63,7 
63,8 
63.8 
63,9 
63,9 
64.9 
64 
64 

64,1 
64,9 
64 
64 

64,1 
64.2 
64,2 
64,2 

ppmCO 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
86 
87 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
62 
75 
78 
81 
82 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
83 
83 
84 
85 
85 

mg/m3 CO 
217,33 
214,89 
214,89 
214,89 
219,89 
217,42 
217,42 
217,42 
217,42 
219,94 
217,42 
219,94 
217,42 
217,42 
217,42 
217,42 
217,42 
217,42 
219,89 
217,42 
217,42 
217,42 
219,89 
219,89 
217,42 
217,42 
219,89 
222,44 
160,34 
193,97 
201,72 
207,1 

209,66 
212,22 
212,22 
212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
212,22 
214,77 
212,22 
212,22 
214,77 
217,33 
217,33 

% C 0 2 
6.7 
6.8 
6,8 
6,8 
6,8 
6.8 
6.8 
6.8 
6,8 
6.8 
6.8 
6,8 
6,8 
6,8 
6.8 
6.8 
6,8 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 
6,8 
6,8 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,4 
6,4 
6,4 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.5 
6.5 
6.5 

ppm S 0 2 
18 
20 
21 
21 
23 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
32 
32 
33 
32 
32 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
34 
38 
37 
38 
41 
41 
24 
24 
24 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
23 
27 
32 
33 
37 
38 
38 
40 
40 
41 

mg/m3 S 0 2 
107,88 
118,52 
124,44 
124,44 
137.84 
136.29 
148,15 
154,07 

160 
165,92 
171,85 
189,63 
189,63 
195,55 
189,63 
189,63 
201,48 
201,48 
203,77 
201,48 
201,48 
195,55 
203,77 
215,75 
219,26 
225,18 
245,72 
245,72 
145,49 
145,49 
145,49 
131,85 
125,86 
125,86 
125,86 
125,86 
125,86 
137,84 
161,82 
191,78 
197,77 
221.75 
227,74 
227,74 
239,73 
239.73 
245,72 

ppm NO 
95 
96 
97 
96 
97 
97 
99 
102 
106 
107 
108 
108 
107 
106 
108 
104 
105*-
104 
102 
102 
101 
100 
100 
99 
101 
100 
101 
101 
87 
87 
88 
91 
91 
93 
93 
93 
93 
91 
89 
88 
88 
89 
93 
93 
95 
98 
100 

ppm N02 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

ppmNOx 
96 
96 
97 
96 
97 ' 
97 
99 
102 
106 
107 
109 
108 
108 
106 
106 
105 
105 
104 
102 
103 
101 
101 
101 
99 
101 
101 
101 
101 
88 
87 
88 
91 
91 
93 
94 
94 
93 
92 
90 
88 
89 
89 
94 
94 
95 
98 
100 

mo/m3 NOx 
402.55 
398.02 
402,17 
398.02 
406.74 
402,17 
410,46 
422.9 

439.48 
443,63 
451,92 
447,78 
447,78 
439,48 
439,48 
435,34 
435.34 
431,19 
427,7 

427.04 
418.75 
418.75 
423,51 
415,13 
418,75 
418,75 
423,51 
423,51 
373,24 

369 
373.24 
381.58 
381,58 
389.97 
394,16 
394,16 
389.97 
385.77 
377.39 

369 
373.19 
373,19 
394.16 
394,16 
398.35 
410.93 
419.32 

% 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
64,2 
64,2 
64,1 
64,1 
64 

63,8 
64 

63,8 
63,8 
63,7 
63,7 
63.8 
63,8 
63,9 
63,9 
64,6 
63,8 
63,8 
63,6 
63,7 
63,6 
63,6 
63,7 
63,6 
63,6 
63,5 
63,7 
63,7 
63,6 
63,6 
63,4 
63,6 
63,6 
63,7 
63,6 
63,5 
63,8 
63,8 
63,9 
63,8 
63,9 
63.9 
64 
64 

63,9 
64 
64 

ppmCO 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
85 
86 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
85 
85 

mg/m3 CO 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
217,33 
217,33 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
219,89 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
219,89 
217,33 
214,77 
217,33 
214,77 
217,33 
217,33 
214,77 
217,33 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
214,89 
214,89 
217,42 
217,42 
214,89 
219,89 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
219,89 
217,33 
217,33 
214,89 

% C02 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.5 
6,5 
6.5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6.6 
6.5 
6.6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6.6 
6.6 
6.6 
6,6 
6.6 
6,6 
6.6 
6.5 

ppm S 0 2 
43 
44 
43 
43 
43 
44 
46 
47 
47 
45 
44 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
49 
48 
48 
48 
46 
50 
50 
52 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
51 
48 
47 
42 
40 
39 
37 
37 
37 
37 
36 
35 
35 
35 
35 
33 

mfl/m3 S 0 2 
257,71 
263,7 

257,71 
257,71 
257,71 
263,7 

275,69 
281,68 
281,68 
269.69 
263,7 
263,7 
269,69 
275.69 
281,68 
287,67 
293,67 
293,67 
287,67 
287,67 
287,67 
287.67 
299.66 
299,66 
311.65 
317.64 
323.63 
323,63 
323,63 
329.63 
329.63 
305,65 
287,67 
278,51 
248,89 
237,03 
231,11 
219.28 
221.75 
221.75 
221.75 
215.75 
209.76 
209,76 
209.76 
209.78 
195.55 

ppm NO 
100 
102 
100 
98 
96 
94 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
100 
101 
102 
102 
101 
98 
97 
95 
93 
92 
97 
97 
99 
102 
103 
105 
105 
104 
101 
99 
98 
98 
97 
100 
105 
109 
110 
112 
112 
108 
105 
103 
99 
96 
96 

ppm N 0 2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 

ppm NOx 
101 
103 
100 
98 
97 
94 
91 
93 
94 
95 
96 
98 
101 
102 
103 
103 
102 
99 
98 
95 
93 
93 
97 
98 

100 
103 
104 
106 
106 
105 
102 
100 
98 
98 
97 

100 
105 
110 
111 
113 
113 
109 
105 
103 
100 
96 
97 

mg/m3 NOx 
423.51 
431,9 

419,32 
410,93 
408,74 
394,16 
381,58 
389,97 
394,16 
308,35 
402,55 
410,93 
423,51 
427.7 
431.9 
431.9 
427.7 

415.13 
410.93 
398.35 
389.97 
389.97 
406.74 
410.93 
419.32 
431,9 
436.09 
444.48 
444.48 
440.28 
427,7 

419.32 
410.93 
406.31 
402,17 
414.61 
435.34 
458.07 
465.44 
473.83 
473.83 
457,06 
440.28 
431,9 

419,32 
402.55 
402.17 

% 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
64.1 
64,3 
64,1 
64 
64 
64 
64 
64 

63,9 
64 
64 
64 
64 
64 

64.1 
64.1 
64.1 
64 

63.9 
63.9 
63,9 
63.9 
63.9 
63,8 
63.8 
63.8 
63.8 
63.9 
63.8 
.83,8 
63.7 
63.7 
63.7 
63.8 
63.9 
63.9 
64 

64.1 
64.1 
64.1 
64.1 
64.1 
64.1 
62.8 
61.2 
61.4 
62.5 

ppmCO 
84 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

mo/ıtı3 CO 
212.36 
212.22 
209.83 
212.36 
212,36 
212.36 
212.36 
212,36 
214.89 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212.36 
209.83 
212.36 
209.83 
209.83 
209.83 
209.83 
212.36 
209,83 
209,83 
209.B3 
209.83 
212.36 
212.36 
212,36 
212.36 
209,83 
212,36 
212,36 
209.83 
212.22 
209.83 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212.36 
212.38 
212.36 
212.36 
212.36 
212.36 

%C02 
6.5 
6.5 
6.5 
6.4 
6.4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,5 
6,5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6,5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6,6 
6.5 
6.5 
6.5 
6.6 
6.5 
8.6 
6.5 
6.5 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 

ppm 802 
32 
45 
53 
34 
28 
25 
25 
24 
24 
22 
22 
22 
21 
22 
23 
22 
21 
19 
20 
21 
21 
21 
20 
21 
20 
18 
18 
17 
17 
18 
19 
18 
18 
18 
16 
15 
16 
18 
23 
27 
31 
33 
33 
35 
35 
35 
34 

mg/m3 S02 
189,63 
269.69 
314,07 
201,48 
165,92 
148,15 
148,15 
142,22 
142,22 
130,37 
130,37 
130,37 
124,44 
130,37 
136.29 
130,37 
124.44 
112,59 
118,52 
124,44 
124,44 
124.44 
118,52 
124,44 
118.52 
106,67 
106.67 
100.74 
100.74 
108.67 
112.59 
106.67 
106.67 
106.67 
95.89 
88,89 
94,81 
106.87 
136.29 

160 
183.7 
195.55 
195,55 
207.4 
207,4 
207,4 

ppm NO 
95 
96 
101 
108 
107 
105 
106 
103 
101 
100 
100 
102 
97 
96 
96 
96 
97 
96 
98 
99 
100 
101 
98 
95 
93 
92 
92 
91 
91 
92 
91 
91 
96 
95 
98 
97 
101 
102 
104 
105 
101 
101 
101 
96 
93 
92 

ppmN02 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 

ppm NOx 
95 
96 
102 
109 
107 
106 
107 
104 
101 
101 
101 
102 
98 
96 
97 
96 
98 
97 
99 
100 
100 
102 
99 
96 
94 
93 
92 
91 
92 
93 
91 
91 
97 
95 
98 
98 
101 
102 
104 
105 
102 
101 
101 
97 
94 
92 

201.48 1 91 1 1 I 92 

mg/m3 NOx 
393.88 
402,55 
422.9 
451.92 
443.63 
439,48 
443.63 
431.19 
418,75 
418.75 
418.75 
422,9 
406.31 
398.02 
402.17 
398.02 
406.31 
402.17 
410,46 
414,61 
414.61 
422.9 
410.46 
398.02 
389.73 
385,58 
381,44 
377.29 
381.44 
385.58 
377.29 
377.29 
402.17 
393.88 
402.55 
406.31 
416.75 
422.9 
431.19 
435.34 
422.9 
418.75 
418.75 
402.17 
389.73 
381.44 

% 

381.44 I 
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189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

I 235 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,2 
63.3 
63.3 
63,4 
63,4 
63.3 
63,4 
63,4 
63,4 
63.4 
63,5 
64.3 
64,2 
64,1 
64,1 
64,2 
64 

63,9 
63,9 
63,8 
64,1 
63.8 
63,8 
63,9 
63,8 
64,1 
63,8 
63,8 
63,9 
63,8 
63,9 
63,9 
63,8 
63,9 
63.7 
63,8 
64 

63.9 
63,3 
61 

61.2 
62,2 
63,1 
63,4 
63,4 
63,4 

I 63,6 

ppm CO 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
34 
34 
34 
34 
60 
73 
79 
81 
83 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
84 
85 
84 
18 
46 
66 
72 
79 
82 
82 
83 
83 
83 
83 

mg/m3 CO 
212,36 
212,36 
212,36 
209,83 
209,83 
212,22 
209,83 
212,36 
212,36 
212,36 
214,77 

89 
89 
89 

88,95 
155,17 
188,79 
201,99 
207,1 

212,22 
214,77 
217,33 
214,77 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
217,33 
214,77 
217,33 
214,77 
217,33 
214,77 
47,65 
120,35 
170.69 
186,21 
201,99 
209,66 
209,66 
212.22 
212,22 
212.22 

| 212,22 

% C 0 2 
6,5 
6,5 
6,6 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,5 
6 
6 
6 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

I 6,4 

ppm S 0 2 
34 
34 
35 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
41 
41 
16 
16 
16 
20 
19 
20 
22 
23 
26 
30 
33 
34 
35 
35 
36 
37 
38 
38 
39 
38 
39 
38 
38 
40 
41 
24 
26 
25 
26 
27 
26 
26 
26 
25 
24 

I 24 

mg/m3 S 0 2 
201,48 
201,48 
207,4 
207,4 

213,33 
221,75 
225,18 
242,96 
248,89 
242,96 
245,72 

107 
107 

106,82 
122,65 
115,18 
121,24 
131.B5 
137,84 
155,82 
179,8 

197,77 
203,77 
209,76 
209,76 
215,75 
221,75 
227,74 
227,74 
233,73 
227,74 
233,73 
227,74 
227.74 
239,73 
245,72 
148,91 
159,45 
151,55 
157,61 
161,82 
155,82 
155,82 
155,82 
149,83 
143.84 

I 143.84 

ppm NO 
91 • 
89 
92 
94 
95 
95 
97 
98 
102 
106 
106 
77 
77 
77 
83 
85 
91 
97 

100 
106 
108 
106 
102 
100 
96 
92 
91 
90 
90 
93 
91 
93 
93 
91 
90 
87 
82 
87 
88 
87 
86 
85 
83 
82 
79 
77 
77 

ppm N02 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx I 
92 
90 
93 
95 
96 
95 
98 
96 

103 
107 
107 
78 
78 
78 
84 
85 
91 
97 
100 
106 
108 
106 
102 
100 
96 
93 
91 
90 
90 
93 
91 
93 
93 
91 
90 
87 
82 
87 
88 
87 
86 
85 
83 
82 
79 
77 
77 

mg/m3NOx 
381,44 
373,15 
385,58 
393,88 
398,02 
398,35 
406.31 
406,31 
427,04 
443,63 
448,67 

364 
364 

364.33 
360.42 
360.52 
385.97 
406.74 
419.32 
444.48 
452.86 
444.48 
427,7 
419,32 
402.55 
389,97 
381,58 
377.39 
377,39 
389.97 
381,58 
389.97 
389.97 
381.58 
377.39 
364.81 
355,98 
373.29 
373,24 

369 
360.61 
356,42 
348.03 
343.84 
331.26 
322.88 
322.88 
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236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
63,7 
63,7 
63,8 
63,8 
63.9 
63,9 
64 

63,5 
62,5 
62.1 
62,9 
63,4 
63.5 
63,6 
63,8 
63,8 
63,8 
63,9 
63,9 
63,8 
63,9 
63,8 
63,6 
63,6 
63,5 
63J> 
63,5 
63,6 
63,6 
63,5 
63,7 
63,7 
63,6 
63,6 
63,6 
63,7 
63,8 
63,9 
63,7 
63,7 
63,8 
63,9 
63,9 
63,9 
64,1 
64,2 
64,2 

ppm CO 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
84 
85 
84 
84 

mg/m3 CO 
212,22 
212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
212,36 
214,77 
217,33 
214,77 
212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
207,69 
214,77 
212,36 
214,77 
212,22 
214,77 
214,77 
212,36 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
214,89 
212,36 
214,89 
214,89 
217,33 
214,89 
212,36 
214,89 
214,77 
217,33 
212,36 
214,77 

84 | 214,77 

% C 0 2 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,1 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 

ppm S 0 2 
23 
23 
23 
24 
22 
22 
21 
21 
19 
17 
18 
18 
18 
18 
10 
18 
20 
20 
22 
24 
28 
30 
31 
31 
33 
35 
37 
38 
41 
41 
42 
42 
41 
43 
43 
43 
43 
44 
45 
46 
45 
46 
47 
47 
49 
53 
58 

mg/m3 S 0 2 
137,84 
137,84 
137,84 
143,84 
131,85 
131,85 
125,86 
125,86 
113.87 
101,88 
107,88 
107,88 
107,88 
107,88 
106,67 
107,88 
119,86 
119,86 
131,85 
143,84 
167,81 
179,8 

179,66 
185,79 
195,55 
209t76 
221,75 
227,74 
245,72 
242,96 
251,71 
251,71 
245,72 
257,71 
254,81 
254,81 
254,81 
260,74 
269,69 
272,59 
266,66 
272,59 
281,68 
281,68 
290,37 
317,64 
347,6 

ppm NO 
78 
78 
80 
84 
90 
92 
93 
94 
93 
93 
93 
91 
89 
87 
87 
84 
84 
84 
83 
85 
84 
83 
83 
93 
69 
81 
80 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
80 
81 
81 
80 
79 
79 
80 
81 
82 
86 
86 
86 
85 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
78 
78 
80 
84 
90 
92 
93 
94 
93 
93 
93 
91 
89 
87 
87 
84 
84 
84 
83 
85 
84 
83 
83 
93 
70 
81 
80 
81 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
80 
81 
81 
80 
79 
79 
81 
81 
82 
66 
86 
86 
65 

mg/m3 NOx 
327,07 
327,07 
335,45 
352.23 
377,39 
385,77 
389,97 
394.16 
389,97 
389.97 
389,97 
381,58 
373,19 
364.81 
360,71 
352,23 
352.23 
352,23 
348,03 
356,42 
352,23 
348,03 
336.56 
389,97 
290.22 
339,65 
335.45 
339.65 
343.84 
339.98 
348.03 
343,84 
348.03 
348.03 
331,69 
335,83 
335,83 
331.69 
331.26 
327.54 
335,83 
335,83 
343,84 
360,61 
356.56 
360.61 

% 0 2 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9.7 
9,7 
9,7 
9,8 
9,8 
9,8 
9.8 
9,8 
9,8 
9,8 
9.8 
9, 
9. 
9, 
9, 
9. 
9, 
9, 
9, 
9, 
9. 
9, 
9, 
9, 
10 
10 

10 
356.42 | 10 
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I DATE 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 

11 07.2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
64,1 
64,3 
64,2 
64,2 
64,3 
64,2 
64 

63,9 
64 

63.9 
63,8 
63,9 
63.8 
64 

63,9 
63,9 
63,9 
63,9 
64 

63,9 
63,9 
64 

63,9 
63,8 
63,9 
63,9 
63,9 
63,7 
63,9 
64 

64,1 
64,1 
64,2 
64,2 
64,2 
64,2 
64,1 
64,1 
64,1 
64,2 
64,2 
64,2 
64,2 
64,2 
64,2 
64,3 
64,1 

ppm CO 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
83 
83 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
85 
85 

mg/m3 CO 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
214,66 
214,66 
214,77 
214,77 
217,24 
214,89 
212,36 
212,36 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,77 
212,36 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
217,42 
217,42 
217,42 
214,89 
214,89 
214,89 
217,33 
217,33 
212,36 
214,89 
217,33 
214,89 
217,33 
212,36 
214,89 
217,33 
214,89 

% C02 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,1 
3,4 
3,8 
5,3 
4,2 
4,1 
6,4 
6,1 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6.4 
6.4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6.4 
6,4 

ppm S 0 2 
59 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
61 
65 
65 
63 
64 
70 
65 
61 
57 
51 
46 
42 
39 
38 
37 
35 
33 
32 
33 
32 
32 
32 
32 
33 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
33 
32 
31 
33 
32 
32 
31 
30 

mg/m3 S 0 2 
353,6 
353,6 
353,6 
359,59 
359,59 
365,58 
365,58 
369,79 
394,03 
389,56 
377,57 
387,97 
414,81 
385,18 
361,48 
337,77 
302,22 
272,59 
248,89 
231,11 
225,18 
221,75 
207,4 
195,55 
189,63 
195,55 
189,63 
189,63 
189,63 
189,63 
195,55 
189.63 
189.63 
195,55 
195.55 
195,55 
197,77 
203,77 
201.48 
195,55 
191,78 
183,7 

197,77 
189.63 
189,63 
185,79 
177,78 

ppm NO 
84 
83 
82 
82 
80 
80 
62 
63 
87 
87 
88 
85 
86 
94 
85 
86 
86 
87 
86 
85 
85 
82 
82 
83 
83 
83 
85 
87 
89 
88 
89 
86 
84 
82 
81 
80 
81 
79 
81 
83 
85 
87 
86 
87 
87 
87 
88 

ppm N 0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
84 
83 
82 
82 
80 
80 
63 
65 
88 
87 
89 
87 
86 
95 
85 
86 
86 
87 
86 
85 
85 
82 
82 
83 
83 
83 
85 
87 
89 
88 
89 
86 
84 
82 
81 
80 
81 
79 
81 
83 
85 
88 
86 
87 
87 
87 
88 

mg/m3 NOx 
352,23 
348,03 
343,84 
343,84 
335,45 
335,45 
264,17 
275,69 
373,24 
364,81 
373,19 

369 
356,56 
393,88 
352,42 
356,56 
356.56 
360.71 
356.56 
352,42 
352,42 
343.84 
339.98 
344,12 
344,12 
344,12 
352.42 
360,71 

369 
364,85 

369 
356.56 
348.27 
339.98 
335,83 
331,69 
339.65 
331.26 
335.83 
344.12 
356.42 
364,85 
360.61 
360,71 
360.71 
364.81 
364.85 

% 0 2 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10 
10 
10 

10, 
10, 
10. 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10, 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10, 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
64 

64,1 
64.1 
64 
64 

63,9 
64,4 
64,1 
64 
64 

63,9 
64 

63,9 
64 

63,9 
63,9 
63,9 
64 
64 
64 
64 
64 

64,2 
64,2 
64,3 
64,2 
64,3 
64,4 
64,4 
64,4 
64,3 
64,4 
64,4 
64,3 
64,2 
63 

63,5 
63,5 
63,4 
63,6 
63,6 
63,5 
63,4 
63,5 
63,6 
63,7 
63,8 

ppm CO 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
18 
34 
60 
73 
78 
81 
81 
82 
82 
83 
83 

mg/m3 CO 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
217,42 
217,33 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
217,42 
217,42 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
217,33 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
217,33 
214,89 
217,33 
212,36 
214,89 
217,33 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
212,36 
214,77 
214,77 
217,33 
49,39 
88,95 
155,17 
188,79 
199,43 
207,1 
207,1 

209,66 
209,66 
212,22 
209,83 

% C 0 2 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,3 
6,3 
8,3 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,4 
6 

6,3 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

ppm S02 
30 
31 
29 
28 
28 
27 
27 
28 
27 
27 
28 
32 
38 
42 
43 
44 
44 
45 
46 
46 
49 
50 
50 
52 
52 
56 
59 
61 
65 
87 
71 
72 
72 
71 
71 
70 
37 
48 
45 
43 
41 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

mg/m3 S 0 2 
177,78 
183,7 
171,85 
165,92 
165,92 
161,82 

160 
165,92 

160 
160 

165,92 
189,63 
225,18 
248,89 
254,81 
260,74 
263,7 

266,66 
272,59 
272.59 
290,37 
299,66 
296.29 
311.65 
308,14 
331,85 
353,6 

365,58 
389.56 
401.54 
425.52 
431.51 
426.66 
425,52 
425,52 
419,52 
237,97 
294,36 
272.79 
260.67 
245,72 
239,73 
239,73 
239,73 
239,73 
239,73 
237,03 

ppm NO 
89 
88 
85 
85 
85 
84 
86 
89 
90 
91 
90 
89 
89 
88 
87 
86 
86 
87 
87 
86 
86 
89 
88 
88 
86 
85 
83 
84 
85 
85 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
72 
80 
84 
85 
86 
86 
88 
87 
89 
90 
89 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
89 
88 
85 
85 
85 
84 
86 
89 
90 
91 
90 
89 
89 
88 
88 
86 
86 
87 
87 
86 
86 
89 
88 
88 
86 
85 
83 
84 
85 
85 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
73 
80 
84 
85 
86 
86 
88 
87 
89 
90 
89 

mg/m3 NOx 
369 

364,85 
352,42 
352,42 
352,42 
352,23 
356,56 

369 
373,15 
377,29 , 
373,15 

369 
369 

364.85 
364.85 
356.56 
360.61 
360.71 
380.71 
356.56 
356.56 
373.19 
364.85 

369 
356.56 
352,42 
348,03 
352.23 
356.42 
356.42 
364.81 
364.81 
360.71 
364,81 
364,81 

369 
328.5 

343,26 
356.28 
360.52 
360.61 
360.61 

369 
364,81 
373.19 
377,39 

369 

• A 0 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
1 
1 
1 

10 
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377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 

| 423 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

• C A T 
63,6 
63.7 
63,9 
63,9 
64 
64 

63,9 
64 
64 
64 
64 
64 

64,1 
64,1 
63,9 
63,9 
63,7 
63,8 
63,8 
63,8 
63,9 
63,8 
63,8 
63,7 
63,8 
63,8 
63,7 
63,8 
63,8 
63,8 
63,8 
63,7 
63,8 
63,6 
63,6 
63,8 
63,7 
63,8 
63,9 
63,9 
64 
64 
64 
64 

63,9 
63,8 
63,7 

ppmCO 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
83 
83 

mg/m3 CO 
212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
212,22 
212,36 
212,36 
214,77 
217,33 
214,77 
217,33 
214,77 
214,77 
214,77 
212,36 
214,77 
214,77 
214,77 
212,36 
212,36 
217,33 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
212.22 
214,77 
212,22 
212,22 

% C 0 2 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
8.4 
6.4 

ppm S 0 2 
41 
41 
40 
39 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
38 
36 
35 
34 
34 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
32 
32 
31 
29 
29 
27 
28 
28 
27 
27 
27 
32 
35 
43 
47 
47 
49 
50 
51 
54 
56 
58 
57 
57 

mg/m3 S02 
245,72 
245,72 
239,73 
233,73 
239,73 
239,73 
239,73 
237,03 
231,11 
233,73 
233,73 
227,74 
215,75 
209,76 
203,77 
203,77 
195,55 
191,78 
191,78 
191,78 
189,63 
189,63 
185,79 
191,78 
191,78 
185,79 
173,8 
173,8 

161,82 
167,81 
167,81 
161,82 
161,82 
161.82 
191,78 
209,76 
257,71 
281,68 
281,68 
293,67 
299,66 
305,65 
323.63 
335.62 
347.6 

341.61 
341.61 

ppm NO 
89 
85 
82 
82 
82 
81 
83 
87 
88 
91 
90 
88 
88 
86 
86 
86 
86 
82 
83 
83 
84 
86 
87 
88 
88 
87 
87 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
83 
82 
80 
79 
79 
75 
77 
76 
77 
76 
80 
84 
87 
90 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
89 
85 
82 
82 
82 
81 
83 
87 
88 
91 
90 
88 
88 
86 
86 
86 
86 
82 
83 
83 
84 
86 
87 
88 
88 
87 
87 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
82 
80 
79 
79 
75 
77 
76 
77 
76 
80 
84 
87 
90 

mg/m3 NOx 
373,19 
356,42 
343,84 
343,84 
343,84 
339,65 
348,03 
360,71 
364,85 
381,58 
377,39 

369 
369 

360,61 
360,61 
360,61 
356,56 
343,84 
348,03 
348,03 
348,27 
356,56 
364,81 

369 
369 

364.61 
364,81 
352,23 
352,23 
348,03 
352,23 
352,23 
352,23 
352.23 
343,64 
335,45 
331,26 
331.26 
314,49 
322.88 
318,68 
322.68 
318,68 
335.45 
352.23 
364.81 
377.39 

% 0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
436 

ORTLM 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,7 
63,7 
63.9 
63,8 
63,7 
63,7 
63,8 
63,8 
63,8 
63,7 
63.8 
63,7 
63,7 
63,8 
63,7 

63,85 

ppmCO 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

82,84 

mg/m3 CO 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214.77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
211,07 

% C 0 2 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6,4 
6,4 
6.4 
6.4 
6.4 

6,46 

p p m S 0 2 
60 
59 
58 
57 
56 
57 
59 
59 
58 
58 
59 
61 
64 
65 
68 

34.62 

mg/m3 S02 
359.59 
353,6 
347,6 

341.61 
335.62 
341,61 
353.6 
353,6 
347.6 
347,6 
353.6 

365.58 
383,56 
389,56 
407.64 
206,32 

DpmNO 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
91 
92 
93 
92 
91 
90 
85 
86 
65 

90,79 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,25 

ppmNOx 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
91 
92 
93 
92 
91 
90 
85 
86 
85 

91,04 

ma/m3NOx 
394,16 
398.35 
398.35 
396.35 
394.16 
389.97 
381.58 
385.77 
389.97 
385.77 
381.58 
377.39 
356.42 
360.61 
356.42 
380,74 

% 0 2 N 
10 
10 
10 
10 

10.1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
S.9 
9.9 
9.9 
9,9 

10,23 
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1 GİRİŞ 
Hava kirlenmesinin doğal çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmek amacıyla 2 Kasım 1986' da Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY) 
yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyannca endüstri tesislerinden kaynaklanan baca 
emisyonlarının ölçülmesi ve bu değerlerin önerilen limitlere düşürülmesi için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir." 
T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI, Samsun'da Kurulma 
Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçimi Süreçleri ile Çevre ve İnsan 
Sağlığına Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun 02.07.2003 tarihli müracaatı üzerine, Samsun İli, Tekkeköy mevkiinde 
faaliyet gösteren Samsun 2 (Cengiz Enerji A.Ş.) Mobil santralı bacasında 11.07.2003 
tarihinde emisyon ölçümü yapılmış ve bu emisyon raporu düzenlenmiştir. Tesiste emisyon 
ölçümü yapılan emisyon kaynağı Çizelge 1 'de verilmiştir. 

Çizelge 1. Tesisin Emisyon Kaynağı, Kirleticileri ve ölçüm Noktası 

Baca No 

1 

Kaynak 

MOBİL SANTRAL BACASI 

Kirletici Cinsi 1 

CO, S02 , N02, TOZ ve METALLER 

Yakma ısıl gücü 300 M W altındaki tesisler için sıvı yakıtlı emisyon sınır değerleri 
Çizelge 2'de verilmiştir. 

2 TESİS TANITIMI 

Tesiste her biri 17,5 MW kapasiteli altı adet asıl ve bir adet yedek dizel motorlu alternatör 
grubu bulunmaktadır. 

Araba, kamyon, otobüs ve gemilerde kullanılanlardan farkı olmayan dizel motorlar ile 
üretilen mekanik enerji, alternatörlerle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Her biri 
yaklaşık 7500 m3 kapasiteli üç adet ana yakıt depolama tankından alınan 6 no'lu Fuel-Oil, ilk 
olarak akışkanlığım arttırmak amacı ile tanklar içerisinde bir miktar ısıtılarak dinlendirme 
tanklarına alınmaktadır. Dinlendirme tanklarında dinlendirildikten sonra, ayırıcı (seperatör) ve 
filtrelerden geçirilerek temizlenip günlük kullanım tanklarında ısısı korunarak 
depolanmaktadır (filtre üzerinde ayrıştırma sonrası kalan maddeler çamur tankına ve oradan 
da yağlı atık su antma tesisine gönderilmektedir). Bu işlemler sonucunda yakıt, günlük 
kullanıma hazır hale getirilmekte ve motorlarda yakılmaktadır. 

Günlük ihtiyacın karşılandığı günlük yakıt tanklanndan alman 6 no'lu Fuel-Oil, buster ünitesi 
ve pompalar yardımıyla istenen basınca ve akışkanlığa getirilmekte, filtrelerden geçirildikten 
sonra dizel motorlara gönderilmektedir. 

Dizel motorların ısınmasının önlenmesi amacıyla, tesiste kapalı devre soğutma suyu sistemi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan sistem kapalı devre (radyatör tipli) olup, herhangi bir 
yere su deşarjı yapılmamaktadır. 

6 no'lu Fuel-Oil ve gerekli olan yanma havası motorlara beslenmektedir. Yanma verimini en 
yüksek düzeyde tutmak için hava yakıt oranı hassas bir şekilde ayarlanmaktadır. Yakıt ve 
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hava kanşımının motorlarda yanması suretiyle elde edilen mekanik enerji jeneratörler 
(altematörler) aracılığı ile elektrik enerjisine çevrilmektedir. Üretilen elektrik, ulusal iletim 
hatlarına gönderilmek üzere tesisteki salt sahasına aktarılmakta ve ulusal iletim hatlarının 
senkron koşullarına uygun hale getirilmesi ile ulusal iletim hatlarına verilmektedir. 

Yanma sonucunda çıkan sıcak (atık) gaz egzoz susturucusundan geçtikten sonra, ilk olarak, 
içerdiği azotoksitlerin (NOx) giderilmesi amacıyla, NOx arıtma ünitesine gelmektedir. 
Buradan da kazan birimine gönderilen sıcak gaz, bu birimde borular içerisinde dönen suyu 
ısıtmakta ve buhar elde edilmesini sağlamaktadır. Oluşan buhar, buhar türbinine gönderilerek 
ekstra bir elektrik üretimi sağlanmaktadır. 
Kazan biriminde su ısıtmak için kullanılan atık gazın içerdiği kükürt dioksit (SO2) gazının 
arıtılması amacıyla, gaz daha sonra SO2 arıtma ünitesine gelmektedir. Temizlenen sıcak gaz 
bacadan havaya bırakılmaktadır. 
ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ 
Tesisten kaynaklanan azotoksit (NOx) ve kükürt dioksit (S02) gazlarının bertaraf edilmesi 
amacıyla, baca gazı arıtma tesisleri kurulmuştur. Gazlar ilk olarak NOx tutucu ve bunu 
takiben SO2 tutuculardan geçtikten sonra egzoz gazlan bacadan atmosfere salınmaktadır. 
DeNOt ÜNİTESİ 
Azotoksit gazlan azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2) gazlanndan oluşmaktadır. Tesiste 
NOx gazlannın antımı için, dünyada bu konuda gelişmiş yöntem olarak kabul gören Seçici 
Katalitik İndirgeme (Selective Catalytic Reduction-SCR) yöntemi kullanılmaktadır. 
Azot oksitlerin (NOx) antılması, üre solüsyonunun 300-425°C sıcaklığındaki egzoz gazı 
üzerine püskürtülmesi ile başlamaktadır. Üre solüsyonunun sıcak gazla temasında, solüsyon 
içerisindeki su buharlaşmakta ve üre aşağıdaki sadeleştirilmiş reaksiyon zinciri uyarınca 
bozulmaktadır. 

(1) H2NCONH2 -» NH3 + NHCO 
(2) NHCO + H?Q -» NH-> + CO2 
E H2NCONH2 + H20 -> 2NH3 + C02 

Bu NH3 ve egzoz kanşımı katalizörlerden geçmekte ve aşağıdaki reaksiyon gerçekleşmektedir 
(Şekil 1). 

Ore enjeksiyona 
Katafflzftr 

NO NH 

0-*„(H 
°"*o3 

NO NFT 

CHCH 

JM) 

o-> o->o-> 
N N 

0-> °"* 
Sıcaklık = 300-450°C 

4NO + 4 NH, + O, • • 4N2 + 6H 2 0 
6NO, + 8NH3 •» 7N2 + 12H20 

Şekil 1. NOx Gazlannın Arıtımı 
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Bu amaçla, SCR uygulamasının imalatçı firmalarından birisi olan Danimaıicalı Haldor Topsoe 
tarafından üretilen NOx tutucular (SCR üniteleri) kullanılmaktadır. 
DeSO, ÜNİTESİ 

Kükürt içeren yakıtların kullanılması esnasında, yakıt içerisindeki kükürdün yakma için 
kullamlan hava içerisindeki oksijen (0 :) ile birleşmesi sonucunda oluşan SO2 gazlanmn 
miktarı yakıt içerisindeki kükürt miktarı ile doğru orantılıdır. 

Tesiste oluşacak SO2 gazlan, dünyada en yaygın olarak kullamlan iki yöntemden birisi olan 
kireç-alçıtaşı antma sistemi ile giderilmektedir. Desülfurizasyon (DeSOx) ünitesi olarak 
bilinen bu tesislerde baca ve egzoz gazları içerisindeki SCVnin anülması amacıyla, kireç taşı 
(CaCC^) kullanılmaktadır. Tesisteki DeSOx ünitesinde, Samsun îli'ndeki kireç ocaklarmdan 
temin edilen kınlmış kireçtaşı, suyla karıştınlarak kireç sütü gibi bir bulamaç haline 
getirilmektedir. Bu çözelti, daha sonra, baca içerisinde S02 gazlanmn yıkanmasında 
kullanılmaktadır (Şekil 2). 

Kireçtaşı 
(CaCQ) 

Alçrt^ı 
C«SO,.2H,0 

CaC0 3 (kireçtaşı) + 2H 20 + 'A02 + S0 2 •» CaS04 .2H20 (alçıtaşı) + CO2 

Şekil 2. SO2 Gazlanmn Antımı 

Bu amaçla, bu uygulamanın imalatçı lider firmalanndan birisi olan İtalyan Hamon Research-
Cottrell tarafından üretilen ve yüksek verimle çalışan SO2 tutucular (desülfurizasyon üniteleri) 
kullanılmaktadır. 
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Çizelge 2. Yakma Tesislerinde Emisyon Sınırlan 

Yakıt 

FUEL OİL 

Isd Güç 
MW 

50 £ 

Kükürt 
Dioksit 

[mg/Nm3] 

1700 

Karbon 
Monoksit 
[mg/Nm3] 

175 

Azot oksitleri 
[mg/Nm3] 

800** 

Toz 
[mg/Nm3] 

150* 

* : Diyagram 1 'den bulunmuştur. 
** : 50 M W m üstündeki tesisler için sınır değer verilmiştir. 

HKKY, Ek-2 Madde 1.1 'de, belirli emisyon debileri aşıldığında Hava Kirlenme Seviyesi'nin 
ölçülmesi zorunluluğu getirilmiştir. İncelenen tesis için söz konusu sınır debiler Çizelge 3 'de 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Hava Kirlenme Seviyesi Ölçümlerini Zorunlu Kılan Emisyon Debileri 

Yaydan Zararlı Madde 
Toz 
Karbon monoksit CO 
Kfikfirtdioksit S02 
Azotdioksit NO2 
Kurşun Pb 
Kadmiyum Cd 

Sınır Debi [kg/saat] 
15 

1000 
60 
40 
0.5 
0.01 

Ayrıca HKKY, Ek-11'de, toz ve gaz emisyonlarının sürekli ölçümü için sınırlar getirilmiştir. 
Gaz emisyonlarının sürekli ölçümünü gerektiren sınır değerleri Çizelge 4 'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Gaz ve Toz Emisyonlarının Sürekli ölçümü İçin Sınır Değerler 

Kirletici 
Karbon monoksit 
Kükürt dioksit 
Azot dioksit 
Toz 
Toz I.Sınıf 

CO 
S02 
N02 

Sınır değer, (kg/saat) 
5 

100 
20 
15 
2 

HKKY EK-7 1.2'de "Nikel miktarı 1 kg Yakıt başına 12 mg'ı aşan fuel-oillerde veya fuel-oil 
dışındaki sıvı yakıtlarda, Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Nikel ve bunlann 
bileşikleri halindeki toz emisyonu (baca gazında %3 O2 miktan üzerinden) 2 mg/m 'ü aşamaz 
denilmektedir". 
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Çizelge 5. Nikel Miktarı 1 kg yakıt basma 12 mg'ı aşan fuel-oillerde metal ve bunlarm 
bileşikleri halindeki toz emisyonu için sınır değerler 

BİLEŞEN 

KROM 

NİKEL 

KOBALT 

KURŞUN 

ARSENİK 

KADMİYUM 

Cr 

Ni 

Co 

Pb 

As 

Cd 

TOPLAM 
SINIR DEĞER 

2mg/m3 

3 ÖLÇÜM YÖNTEMLERI 

Ölçümü yapılan santral bacasında TESTO 360 elektro kimyasal detektör yöntemi ile çalışan 
gaz analiz cihazı ile gaz bileşenleri belirlenmiş, ayrıca gazın içerdiği nem oram tespit edilmiş, 
hız profili TESTO 400 marka anemometre kullanılarak belirlenmiş ve atık gazların debileri 
hesaplanmıştır. Gaz ölçüm sonuçlan kuru gaz bazına göre verilmiştir. 

Bacadan çevreye atılan tozlar, yönetmeliğin öngördüğü esaslar çerçevesinde GRAVIMAT 
SICK 502 marka cihaz ile izokinetik şartlarda ölçülmüş (Şekil 3) ve bulunan değerler 
yönetmelik değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Metaller, EPA METHOD 29'a göre 0,1N HN03 çözeltisinde tutulduktan (Şekil 4) sonra belli 
bir hacimde tamamlanarak analizler ICP (Inductıvely Coupled Plasma) ve Atomik 
Absorbsiyon Spektrometre cihazlarıyla yapılmıştır. 

Çizelge 6. Ölçümlerde Kullanılan Standart Yöntemler 

ölçülen Parametre 
Baca gazında örnekleme noktalarının tespiti 
Baca gazında gaz hızı ve debi ölçümü tespiti 
Baca gazında nem içeriğinin belirlenmesi* 
Baca gazında SO2 tayini* 
Baca gazında N0X tayini* 
Baca gazında CO tayini* 
Baca gazında TOZ tayini* 
Baca gazında METAL tayini* 

EPA METOT NO 
1 
2 
4 

6C 
CTM - 022 
CTM-030 

17 
29 

: DAR tarafından akredite edilmiştir (EK-1). 
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Toz örnekleme 
Ana Ünitesi 

Şekil 3. tzokinetik Toz Örnekleme Sistemi 

1-Örnek alma sondası 
4-Kurutucu 
7-Termometre 
10-Vakum pompası 

2-Yıkama şişeleri 3-Kondensat ayırıcı 
5-Gaz sayacı 6-Manometre 
8-Akış ölçer 9-Vana 

Şekil 4. Baca Gazındaki Metal ve Bileşiklerinin Absorbsiyon Yöntemiyle Örneklenmesi 
Sistemi 
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4 ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Çizelge 7. Fuel Oil ile Çalışan Mobil Termik Santralı'ndan Yanma Sonucu Oluşan Gaz ve 
Toz Emisyon Ölçümleri Ortalama Değerleri 

Baca adı Mobil Termik Santralı Bacası 
Baca çapı ve alanı 4.5 [m] 15.9 [m2] 

Tarih 

Gaz hızı, [m/s] 

Gaz Debisi 

YAKIT CİNSİ 

YAKIT MİKTARI 
[kg/saat] 

ÜRETİM (MW] 
ISIL GÜÇ(HKKY) [MW] 

Gaz sıcaklığı, [°C] 

Gaz basıncı, [mbar] 

11.07.2003 

14 

[m3/saat] 
801 360 

[Nm3/saat] Yaş 
644 037 

[Nm3/saat] Kuru 
536 697 

6 no'lu fuel-oil 

20 000 

101 

223 

63.19 

1002 

GAZ KİRLETİCİ İÇERİĞİ (HKKY EK-7 1.2) 

Bileşen 

so2 
CO 
N0 2 

% 0 2 Ns (Yaş) 
% 0 2 (Kuru) 
% H20 
% C0 2 

Derişim 

[mg/Nm3] 

58.14 ± 1.3 
102.76 ±2.4 

256 ± 5.9 

% 3 0 2 Bazında 
[mg/Nm3] 

120 ±2.8 
209 ±4.8 
523 ± 12.2 

Kütlesel debi 

[kg/saat] 

31.2 
55.15 
137.4 

10.94 
12.17 

20 
6.39 

TOZ KİRLETİCİ İÇERİĞİ (HKKY EK-7 1.2) 

Bileşen 

mg/m3 

mg/Nm3 (Yaş) 
TOZ 

mg/Nm3 (Kuru) 

mg/Nm3 (%3 Oz) 

Derişim 

147.50 ± 1.5 

181.40 ±1.9 

217.7 ±2.2 

443.8 ±4.6 

Kütlesel debi 
[kg/saat] 

118 

117 

117 

1 
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Çizelge 8. Fuel Oiİ'in Yanması Sonucu Oluşan Metal Emisyon Ölçümleri 

BİLEŞEN 

İKROM 

| NİKEL 

| KOBALT 

| KURŞUN 

| ARSENİK 

| KADMİYUM 

TOPLAM 

Cr 

Ni 

Co 

Pb 

As 

Cd 

mg/Nm3 

Yok . 

0.153 

Yok 

Yok 

0.012 

0.029 

0.194 

%3 02 Bazında 
mg/Nm3 

Yok 

0.311 

Yok 

Yok 

0.024 

0.059 

0.394 

DEBİ 
kg/saat 

Yok 

0.082 

Yok 

Yok 

0.006 

0.016 

0.104 

Sınır 
mg/Nm3 1 

2 1 

| Kaynak Baca No 
1 ı 

Isıl Gflç [MW] 

223 
Baca YOksekUği [m] 

60 

Ortalama Hız [m/sn] | 
14 1 

Çizelge 10. Tesis Bacasından Yayılan Emisyonların Konsantrasyon, Debi ve Sınır Değerleri 

Emisyon 
Kaynağ̂ ı 

Mobil Santral 
Çıkışı 

CO 
mg/Nm3 

209 ±4.8 

so2 
mg/Nm3 

12012.8 

N02 
mg/Nm3 

523 ±12.2 

Toz 
mg/Nm3 

443.8 ±4.6 

Debi 
Kg/saat 
55.15 
31.2 
137.4 
117 

Smır 
mg/Nm3 

175 
1700 
800 
150 | 
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Çizelge 11. Tesis Bacalarından Yayılan Emisyonların Kütlesel Debisi 

Emisyon Kaynağı 

Mobil Santral 
Çıkısı 

Hava Kalitesi 
Değerlerinin 

ölçülmesi İçin Sınır 
Değer 

(HKKYEk-2) 

Gaz ve Toz 
Biçimindeki 

Emisyonların Sürekli 
ölçülmesi tçin 

Asılması Gereken 
Değer 

(HKKYEK-11) 

CO 
kg/saat 

55.15 

1000 

5 

NO, 
kg/saat 

137.4 

40 

-

NO 
kg/saat 

89.6 

-

20 

so2 
kg/saat 

31.2 

60 

100 

Toz 
kg/saat 

117 

15 

15 

Toz kg/saat 
Cd 

0.016 

0.01 

Pb 
Yok 

0.5 

Co 
Yok 

15* 

Cr 
Yok 

15* 

Ni 
0.082 

15* 

As 
0.0O6 

15* 

Toplam (LSINIF TOZ) 0.104 kg/saat 

2 

*Ek-2'ye göre sınır verilmediğinden toplam toz 15 kg/saat alınmıştır. 
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5 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çizelge 7 'de verilen değerler incelendiğinde, 

5.1 CO Emisyonu; 

Baca çıkışında CO emisyonu 209 ± 4.8 mg/Nm3 olup HKKY Ek-7.1.2'de "Sıvı Yakıtlı 
Yakma Tesisleri" başlığında 300 MW altındaki tesislerde 175 mg/Nm3 (%3 Oksijen esasına 
göre) verilen sınır değerin üstündedir. 

5.2 Azotoksitler ( N 0 2 cinsinden ); 

N0 2 emisyonu 523 ± 12.2 mg/Nm3 olup HKKY Ek-7.1.2'de "Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri" 
başlığında 50 MW üstündeki tesislerde 800 mg/Nm3 (%3 Oksijen esasına göre) verilen sınır 
değerin altındadır. 

5.3 S0 2 konsantrasyonu; 

Kükürt dioksit (S02) emisyonu 120 ± 2.8 mg/Nm3 olup, HKKY Ek-7.1.2'de verilen 1700 
mg/Nm3 şuur değerinin altında kalmaktadır. Baca gazı salınım değerleri ise ekte 
verilmektedir. 

5.4 Toz emisyonu; 

Bacadan atılan toz konsantrasyonu %3 oksijen bazında 443.8 ± 4.6 mg/Nm3 olup şuur değer 
olan 150 mg/Nm3'ün üstündedir. 

HKKY EK-7 1.2'de "Nikel miktan 1 kg Yakıt basma 12 mg'ı aşan fuel-oillerde veya fiıel-oil 
dışmdaki sıvı yakıtlarda, Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Nikel, Alüminyum ve 
bunların bileşikleri halindeki toz emisyonu (baca gazında %3 O2 miktan üzerinden} 
2 mg/m3,ü aşamaz" denilmekte olup, yapılan ölçümler sonucunda (Çizelge 8) 0.394 mg/Nm 
değeri ile şuur değerin altında kaldığı görülmektedir. 

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde ölçülen emisyonlar atık gazdaki SO2, CO, NO2, Metaller ve 
Partikül konsantrasyonlannın %3 O2 bazında verilmesi gerektiğinden, ölçülen emisyonlar 
aşağıda verilen formüle göre düzeltilmiştir. 

2 1 - O B EB = Düzeltilmiş emisyon miktan 
EB = E M x OB = Geçerli oksijen miktan 

2 1 - O M OM Ölçülen oksijen miktan 
EM = ölçülen emisyon 

Azotoksit gazlan yönetmelikte NO2 cinsinden verildiği için NO gazlan da bu kapsamda 
hesaplanmıştır. 

- 3 7 6 -
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5.5 HKKY EK-2'ye Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

Çizelge 11 incelendiğinde, 

EK - 2'ye göre tesisin çevresinde atılan kirleticilerden CO (Karbon monoksit) emisyonu 
55.15 kg/saat olup sımr değer olan 1000 kg/saat değerinin altındadır. Azot oksit ( N 0 2 ) 
emisyonu 137.4 kg/saat olup sımr değer olan 40 kg/saat değerinin üstündedir. Kükürt 
dioksit (SO2) emisyonu 31.2 kg/saat olup 60 kg/saat olan sınır değerin altındadır. Toz 
emisyonu 117 kg/saat olup sınır değer olan 15 kg/saat değerinin üzerindedir. Debileri sımr 
değerin üstünde olan (Azot oksitleri ve Toz) emisyon parametrelerin CENGİZ ENERJİ 
Mobil Termik Santralı çevresinden ölçülmesi gerekmektedir. 

5.6 HKKY EK - 11 'e Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

EK - 11'e göre, ünite çıkış bacasında yanmadan kaynaklanan TOZ ve CO, NOx (NO) 
gazlarının baca çıkışlarında, yazıcılı sabit cihazlarla sürekli takip edilmesi gerekmektedir. 
Firma S0 2 ve NO, (NO) konsantrasyonlarım yazıcılı sabit cihazlarla sürekli takip etmekte, 
ancak Toz ve CO konsantrasyonlarının sürekli takibi için sabit cihazların bacaya montajı 
gerekmektedir. 

5.7 HKKY EK - 2'ye Göre Tesisin Değerlendirilmesi; 

Baca yükseklikleri aşağıda verilen Abak kullanılarak belirlenir. Burada verilen parametreler: 

H' (m): Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği, 

d (m) : Baca iç çapı veya baca kesiti alam eşdeğer çapı, 

t (°C) : Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı, 

R (Nm3/h): Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi, 

Q (Kg/h): Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerinin kütlesel debisi, 

S : Baca yüksekliği belirlenmesinde kullanılan emisyon farkları (HKKY Tablo 6.1'deki S 

değerleri kullanılacaktır), 

olarak tanımlanmaktadır. 

S değerleri; 

S: 0.15 (N02) 

S: 0.20 (S02) 

S: 0.20 (TOZ) 

CENGİZ ENERJİ Termik Santralı Çıkışında mevcut 4.5 m baca çapı, 63.19 °C de baca 
sıcaklığı ile 536 697 NnrVsaat debiye ulaşılmış ve kirleticiler içerisinde, en yüksek debiye 
sahip olan azot oksitlerinin debisi kullanılarak, HKKY'deki grafiğe göre; NO2 için 
Q/S = 137.4/0.15 = 916 eğrisi için yaklaşık 40 m baca yüksekliği bulunmuştur. 

CENGİZ ENERJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. EMİSYON RAPORU 
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5.8 HKKY Madde 8'e Göre İncelenmesi; 

Atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek şekilde atmosfere 
verilmeli ve gazlatın bacadan çıkış hızları en az 6 m/sn olmalıdır. Buna göre; Baca gazı hızı 
14 m/sn olup çıkış hızı HKKY'ne uygundur. 

5.9 HKKY Madde 7'ye Göre İncelenmesi; 

Madde 7'ye göre tesisteki yollar stabilizedir. 
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CENGİZ ENERJİ ÖLÇÜM VERİLERİ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

° C A T 
61,9 
62,7 
62,5 
62,8 
62,7 
64 
63 

63,2 
63,6 
63,5 
63,7 
63,3 
62,9 
62,3 
61,9 
62,1 
61,9 
62,5 
62,7 
62,7 
63 

62,9 
63 

63,2 
63 

63,2 
63 

63,1 
63 

63,2 
63,4 
63,2 
63,3 
63,5 
63,3 
63,5 
63,3 
63,3 
63.5 
63.3 
63,6 
63,5 
63,5 
63,6 
63,5 
63.6 

p p m CO 
15 
32 
60 
74 
80 
84 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
87 
88 
88 
88 
87 
87 
87 
88 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 

mg/m3 CO 
45 

83,72 
155,17 
189,2 

204,55 
214,77 
219.89 
217.42 
219,94 
219,94 
219,94 
219,94 
219,94 
217,42 
219,94 
219,94 
219.94 
219,94 
219,94 
222,47 
222.47 
222.47 
219.94 
222.47 
219.94 
222,47 
219,94 
219.94 
222.47 
222.47 
222,47 
219.94 
219.94 
219.94 
222.47 
219.94 
219.94 
219.94 
219.94 
219.94 
219.94 
219.94 
219.94 
222,47 
222.47 
222.47 

% C 0 2 
6,2 
6,4 
6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.6 
6,6 
6,6 
6.6 
6.6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 
6.6 
6,6 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6.7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6.7 
6.7 
6.7 
6,8 
6.7 
6.8 
6,8 

p p m S 0 2 
3 
2 
4 
5 
7 
9 
10 
12 
14 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
25 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
26 
27 
27 
28 
29 
29 
31 
32 
32 

mg/m3 S 0 2 
21,1 
12,27 
24,25 
29,97 
41,95 
53,94 
59,93 
71,11 
82,96 
100,74 
112,59 
118,52 
124,44 
130,37 
142,22 
148,15 
148,15 

160 
160 

165,92 
165.92 
165.92 
165.92 
165,92 

160 
160 
160 
160 

165,92 
165,92 

160 
154,07 
154,07 
154.07 
154.07 
154.07 

160 
154.07 

160 
160 

165,92 
171,85 
171,85 
183.7 

189,63 
189.63 

p p m NO 
91 
101 
105 
106 
108 
108 
107 
107 
108 
110 
109 
109 
108 
107 
105 
105 
105 
104 
106 
107 
108 
108 
109 
111 
112 
113 
114 
115 
115 
116 
114 
113 
111 
110 
109 
108 
108 
107 
107 
106 
110 
127 
111 
110 
111 
112 

p p m N 0 2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

p p m NOx 
92 
102 
105 
106 
108 
108 
107 
107 
108 
110 
109 
109 
108 
107 
105 
105 
105 
103 
106 
107 
108 
108 
109 
111 
112 
113 
114 
115 
115 
116 
114 
113 
111 
110 
109 
108 
108 
107 
107 
106 
110 
127 
111 
110 
111 
111 

ms /m3 NOx 
452.64 
437,65 
445,34 
444,48 
452,86 
452.86 
448,67 
443,63 
447,78 
456,07 
451,92 
451.92 
447,78 
443.63 
435.34 
435.34 
435.34 
427.04 
439.48 
443.63 
447.78 
447.78 
451.92 
460.21 
464.36 
468.51 
472.65 
476.8 
476.8 

480,94 
472,65 
468,51 
460,21 
456.07 
451.92 
447,78 
447.78 
443,63 
443,63 
439.48 
456,07 
526,55 
460.21 
456.07 
460.21 
460.21 

% 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

"CAT 
63,4 
63,5 
63,4 
63,4 
63,5 
63,4 
63,4 
63,3 
63,6 
63,7 
63,5 
63,5 
63,7 
63,7 
63,5 
63,6 
63,7 
63,7 
63,6 
63,7 
63,6 
151,4 
79,4 
63,4 
63,6 
63,5 
63,5 
63,5 
63,6 
63,6 
63,5 
63,5 
63,5 
63,5 
63,7 
63,6 
63,6 
63,6 
63,7 
63,6 
63,7 
63,6 
63,6 
63,7 
63,6 
63.7 

ppm CO 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
88 
87 
88 
88 
87 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
88 
88 
87 
88 
88 
87 
87 
88 
88 
69 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
89 
89 
68 
88 
88 
89 
88 
89 
88 
88 
88 
88 
88 

mg/m3 CO 
219,94 
219,94 
222,47 
219,94 
222,47 
222,47 
222,47 
219,94 
222,47 
222,47 
219,94 
219,94 
219,94 
222,47 
219,94 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 
219,94 
222,47 
222,47 
219,94 
219,94 
222,47 
222,47 

225 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 

225 
225 

222,47 
222,47 
222,47 

225 
222,47 

225 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 

% C 0 2 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,6 
6,8 
6,9 
6,9 
6,8 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6.9 
6.9 
6,9 
6,9 
6.9 
6.9 
6,9 
6,9 
6,9 
6.9 
6,9 

ppm S 0 2 
32 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
38 
39 
41 
40 
41 
42 
42 
43 
42 
40 
39 
37 
35 
35 
34 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
27 
26 
27 

mg/m3 S 0 2 
189,63 
189,63 
195,55 
201,48 
207,4 
207,4 
207,4 
207,4 

213,33 
213,33 
213,33 
213,33 
213,33 
225,18 
231,11 
242,96 
237,03 
242,96 
248,89 
248,89 
254,81 
248,89 
237,03 
231,11 
219,26 
207,4 
207,4 

201,48 
195.55 
195,55 
189,63 
189.63 
189.63 
183,7 
183,7 
183,7 

177,78 
177,78 
177,78 
177,78 
171.85 
165.92 
165.92 

160 
154.07 

160 

ppm NO 
112 
111 
111 
113 
114 
114 
116 
111 
110 
112 
112 
111 
111 
111 
110 
110 
110 
111 
113 
113 
114 
116 
113 
114 
113 
115 
115 
114 
113 
113 
113 
113 
114 
115 
114 
116 
117 
117 
116 
115 
113 
111 
113 
111 
112 
114 

ppm N 0 2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

ppm NOx 
112 
111 
110 
113 
114 
114 
116 
112 
110 
112 
112 
111 
111 
111 
111 
109 
110 
111 
113 
113 
114 
116 
113 
114 
113 
115 
116 
114 
113 
113 
113 
113 
114 
115 
114 
116 
117 
117 
116 
115 
112 
111 
113 
111 
112 
114 

mg/m3 NOx 
464,36 
460,21 
456,07 
468,51 
472,65 
472.65 
480,94 
464,36 
456,07 
464,36 
464,36 
460,21 
460,21 
460,21 
460,21 
451,92 
456,07 
460,21 
468.51 
468,51 
472,65 
480.94 
468.51 
472,65 
468,51 
476,8 
476,8 

472,65 
468,51 
468.51 
468.51 
468.51 
472,65 
476,8 
472,65 
480.94 
485.09 
485.09 
480.94 
476,8 

464.36 
460.21 
468.51 
460.21 
464.36 
472.65 
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93 
94 

I 95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

| 138 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11,07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

°CAT 
63,5 
63,6 
63,6 
63,6 
62,3 
62,6 
63 

62,8 
62,9 
62,7 
63 

63,1 
63,3 
63,4 
63,5 
63,4 
63,3 
62,5 
62,8 
62,8 
62,8 
62,8 
62,9 
62,8 
62,8 
62,8 
62,9 
62,9 
62,9 
62,7 
62,8 
62,9 
62,8 
63 

62,8 
62,9 
63 
63 
63 
63 

63,1 
63,1 
63 
63 
63 
63 

ppm CO 
88 
86 
88 
88 
88 
89 
88 
89 
88 
88 
88 
88 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
31 
58 
72 
78 
81 
82 
83 
83 
83 
82 
82 
83 
82 
82 
83 
83 
84 
83 
83 
84 
84 
83 
84 
83 
82 
82 
83 
84 

mg/m3 CO 
222,47 
222,47 
222,47 
222,47 

220 
225 

222,47 
225 

222,47 
222,47 
222,47 
222,47 
219,94 
219,94 
219JM 
222,47 
222,47 
222,47 

81.1 
148,3 

184,09 
199,43 
207,1 

209,66 
212,22 
212,22 
212,22 
209,66 
209,66 
212,22 
207,3 
207,3 

209,83 
209,83 
212,36 
207,5 

209,83 
212,36 
212,36 
209,83 
212,36 
209,83 
209,66 
209,66 
209,83 
212,36 

% C 0 2 
6.9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6.9 
6,9 
7 

6.9 
6,9 
5,6 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.2 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
5,8 
6 

6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
5.3 
6.1 
6.4 
6.4 

ppm S 0 2 
27 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
29 
12 
12 
13 
14 
17 
17 
18 
20 
22 
22 
22 
23 
25 
27 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
26 
25 
24 
24 
26 
25 

mg/m3 S 0 2 
160 

154,07 
154,07 
154,07 
152,36 

160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 

165,92 
171,85 
171,85 
171,85 
73.59 
71,92 
77,91 
83,9 

101,88 
101,88 
107.88 
119,86 
131,85 
131,85 
131,85 
137,84 
148.15 

160 
165.92 
165,92 
165.92 
164.08 

160 
160 

154,07 
148,15 
154,07 
148.15 
143,84 
143.84 

I 154,07 
148.15 

ppm NO 
113 
112 
113 
116 
116 
119 
123 
122 
121 
120 
121 
119 
119 
118 
118 
118 
117 
118 
98 
102 
105 
107 
92 
91 
106 
105 
106 
105 
105 
112 
108 
109 
112 
113 
113 
113 
111 
110 
110 
110 
111 
111 
73 
145 
114 

| 113 

ppm N02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
0 

ppm NOx 
113 
112 
113 
116 
116 
119 
123 
122 
121 
120 
121 
119 
119 
118 
118 
117 
117 
118 
99 
103 
105 
108 
92 
91 
106 
106 
106 
106 
106 
113 
109 
110 
113 
114 
114 
114 
112 
111 
111 
111 
112 
112 
76 
147 
115 
113 

mg/m3 NO 
468,51 
464,36 
468,51 
480.94 
475.6 

493.38 
509,97 
505,82 
501,67 
497,53 
501,67 
493.38 
493.38 
489.24 
489.24 
485.09 
485,09 
489,24 
424.78 
431,9 
440.28 
452.86 
385.77 
381,58 
444.48 
444,48 
444.48 
444.48 
444.48 
473.83 
451,92 
456,07 
468.51 
472,65 
472,65 
467,4 

464,36 
460,21 
460,21 
460.21 
464.36 
464,36 
318,68 
616.4 
476,8 

468,51 
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139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11 07.2003 
11.07 2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11 07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11 07 2003 
11 07 2003 
11 07 2003 
11 07.2003 
11 07.2003 
11 07.2003 

• C A T 
63,2 
63,1 
63 

62,9 
63 

63,1 
63,2 
63,2 
63,1 
63,1 
63,2 
63,1 
63,1 
63 
63 
63 

63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
63 

63,1 
63,1 
63 

62,9 
63,1 
63 
63 
63 
63 

63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
62,9 
63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
63 

63,1 
63,1 
63,1 
63 

63,1 
63,2 

ppm CO 
84 
85 
84 
85 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
82 
82 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 

mg/m3 CO 
212,36 
214,89 
212,36 
217,33 
212,36 
212,36 
212,36 
214,89 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
209,83 
209,83 
212,22 
214,53 
209,66 
209.B3 
209,83 
212,36 
209,83 
212,36 
212,36 
214,66 
214,66 
212,22 
212,22 
212,36 
212,36 
214,77 
214,66 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
214,89 
212,36 
212,36 
214,77 
212,36 
214,77 

% C 0 2 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
3,5 
1,8 
4,1 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
1,1 
0,8 
4 

6,5 
6,5 
6,5 
3,8 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
3,8 
3,8 
4,1 
6,5 
3.4 

ppm S02 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
27 
28 
28 
27 
28 
31 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
29 
31 
34 
36 
35 
34 
33 
36 
35 
34 
34 
33 
34 
30 
32 
31 
31 
28 

mg/m3 S 0 2 
142,22 
142.22 
136,29 
137,84 
136,29 
136.29 
136,29 
136,29 
142.22 
148,15 
148,15 
148,15 
148,15 
154.07 
154.07 
154.07 

160 
165.92 
165,92 
161,82 
171,71 
185.79 
177,78 
177.78 
177.78 
183.7 
183.7 
183.7 
175.8 

187.92 
203.77 
215.75 
207.4 

201.48 
197,77 
218,23 
207,4 

201.48 
201,48 
195.55 
201.48 
177,78 
189,63 
185,79 
183.7 

167.81 

ppm NO 
110 
112 
112 
109 
109 
110 
111 
112 
114 
115 
115 
116 
116 
116 
115 
114 
115 
115 
114 
126 
111 
112 
115 
118 
111 
119 
117 
117 
115 
113 
122 
115 
115 
114 
114 
113 
112 
113 
113 
113 
114 
113 
111 
111 
112 
105 

ppm N02 
1 
0 

2 
4 

0 
3 
3 
2 

0 

3 
3 
2 
1 
2 

ppm NOx 
111 
112 
113 
110 
110 
111 
111 
112 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
116 
115 
116 
116 
115 
128 
115 
113 
116 
119 
112 
120 
118 
117 
118 
116 
124 
116 
116 
115 
116 
114 
113 
113 
114 
114 
115 
116 
114 
113 
113 
107 

mg/m3 NO 
460.21 
464,36 
468,51 
461,25 
456,07 
460.21 
460.21 
464,36 
476,8 

480.94 
480,94 
485,09 
485.09 
485.09 
480.94 
476.8 

480.94 
480.94 
476,8 

536,73 
493,43 
473.83 
480.94 
493.38 
464.36 
497.53 
489.24 
485.09 
500,48 

492 
519,95 
486,41 
480.94 
476.8 

486,41 
483.52 
468,51 
468.51 
472.65 
472.65 
476.8 

480.94 
472.65 
473.83 
468.51 
448.67 
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185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
62,9 
63,2 
63,1 
63 

63,1 
62,9 
61,9 
62,2 
62,2 
62,3 
62,3 
62,3 
62,2 
62,5 
62,7 
63,3 
63,3 
63,3 
63,2 
63,3 
63,6 
63,4 
63,3 
63,3 
63,3 
63,3 
63,2 
63,3 
63,3 
63,3 
63,3 
62 

61,7 
62,2 
62,5 
62,4 
61,9 
62,2 
62,5 
62,9 
63 

63,1 
63,1 
63,1 
62,8 
61,3 

ppm CO 
85 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
31 
59 
73 
79 
82 
82 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
84 
84 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
85 
85 

mg/m3 CO 
219,83 
217,24 
212,36 
212,36 
214,89 
214,77 
217,24 
212,36 
212,36 
212,36 

210 
217,24 
214,77 
212,36 
209,83 

81,1 
152,59 
186,65 
201,99 
209,66 
209,66 
214,77 
214,77 
212,36 
214,77 
212,36 
214,77 
212,36 
214,77 
212,36 
212,36 
212,36 
214,89 
217,33 
217,33 
214,89 
212,36 
212,36 
214,89 
214,89 
212,36 
217,24 
214,77 
214,77 
217,33 
217,33 

% C02 
1,4 
3,9 
6,5 
6,5 
2,2 
3,9 
3,8 
6,5 
6,5 
6,5 
3,6 
3,7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6,4 
6,4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6,4 
6.4 
6.4 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 
6.4 
6,4 
3.9 
5,6 
5.1 
6.2 
6.4 

ppm S02 
28 
31 
31 
29 
25 
27 
29 
28 
27 
25 
23 
25 
25 
24 
24 
19 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
28 
28 
29 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
30 
30 
28 
31 
31 
29 
29 

mg/m3 S02 
169,74 
187,92 
183,7 

171,85 
148,15 
161,82 
175,8 

165,92 
160 

148,15 
134,78 
151,55 
149,83 
142.22 
142.22 
116.52 
121,24 
131,85 
131.85 
137.84 
143.84 
149.83 
149,83 
154,07 
161,82 
165,92 
167.81 
171.85 
179,8 
183,7 
183,7 
183,7 
189.63 
191,78 
191,78 
189.63 
189.63 
189,63 
183,7 

177,78 
177,78 
169,74 
185,79 
185.79 
173.8 
173,8 

ppm NO 
100 
98 
118 
117 
136 
127 
127 
119 
119 
115 
122 
122 
115 
115 
113 
101 
104 
107 
109 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
109 
111 
112 
113 
113 
113 
114 
116 
117 
118 
118 
116 
115 
114 
116 
116 
112 
94 
122 
112 
112 

ppm N02 
2 
2 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 

ppm NOx 
102 
100 
118 
118 
138 
129 
129 
120 
119 
116 
124 
124 
115 
116 
114 
101 
104 
107 
109 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
109 
111 
112 
113 
113 
113 
114 
116 
117 
118 
118 
116 
115 
114 
116 
116 
114 
96 
122 
112 
112 

mg/m3 NOx 
432,62 
424,14 
489,24 
489,24 
572,16 
540,92 
547,14 
497,53 
493,38 
480,94 
508,4 
525,93 
482,22 
480,94 
472,65 
433,36 
441,1 

448.67 
457.06 
461,25 
461,25 
465,44 
465.44 
456,07 
461,25 
451.92 
465.44 
464,36 
473,83 
468.51 
468.51 
472.65 
480.94 
490,6 
494,8 

489,24 
480,94 
476,8 

472,65 
480,94 
480,94 
483,52 
402,55 
511.57 
469.64 
469.64 
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231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
61 

60,7 
61,1 
62,9 
63 
63 

63,1 
63,1 
62,9 
62,9 
63 

63,2 
63 

63,1 
63 
63 

63,2 
63,1 
63 

63,1 
63,1 
63,3 
63,2 
63,2 
63,2 
63,4 
63,4 
63,3 
63,2 
64,1 
63,1 
63,3 
63,2 
63,3 
63,4 
63,3 
63,5 
63,4 
63,3 
63,3 
63,4 
63,4 
63,3 
63.4 
63,3 
63,1 

ppmCO 
85 
85 
85 
19 
36 
61 
74 
80 
81 
82 
82 
83 
83 
84 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
84 
84 
84 

ma/ın3 CO 
214,89 
214,89 
214,89 
52,78 
94,19 
157,76 
189,2 

204,55 
207,1 

209,66 
209,66 
212,22 
212,22 
214,77 
214,77 
212.22 
212,36 
212,36 
212.22 
214,77 
214,77 
212,36 
212,36 
212,36 
212.36 
212.36 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
214,77 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212.36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
214,89 
212,36 
217,33 
214.77 
214.77 
212,36 

% C02 
6,4 
6,4 
6,4 
5,9 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6.3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

ppm S02 
28 
27 
26 
12 
16 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
25 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
29 
28 
27 
26 
25 
25 
24 
22 
22 
23 
22 
21 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
20 
20 
20 
20 

mg/m3 S02 
165,92 

160 
154,07 
78,13 
98,12 
84,87 
95,89 
101.88 
107.88 
113,87 
119.86 
125.86 
131,85 
131.85 
137.84 
137.84 
142,22 
148,15 
161.82 
161.82 
161.82 
165.92 
171,85 
171.85 
171.85 
165.92 
161.82 
155,82 
149,83 
149.83 
143.84 
131.85 
131,85 
137,84 
131,85 
124.44 
124,44 
124.44 
118.52 
118.52 
112.59 
112.59 
119,86 
119.86 
119,86 
118,52 

ppm NO 
113 
113 
111 
82 
96 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
101 
101 
100 
101 
102 
103 
103 
103 
106 
108 
108 
107 
107 
107 
108 
109 
110 
109 
108 
106 
105 
105 
104 
103 
103 
104 
105 
106 
106 
107 
108 
109 
109 
108 

ppm N02 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

ppm NOx 
113 
113 
111 
84 
97 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
101 
101 
100 
101 
102 
104 
103 
103 
106 
108 
108 
107 
107 
107 
108 
109 
110 
109 
108 
106 
106 
105 
104 
103 
103 
104 
105 
106 
106 
107 
108 
109 
109 
109 

mg/m3 NO 
468.51 
468.51 
460.21 
382.67 
416,2 

424,14 
423,51 
427,7 
427,7 
427,7 
431,9 
431,9 

423,51 
423.51 
419,32 
423.51 
422.9 

431.19 
431,9 
431,9 

444,48 
447.78 
447.78 
443.63 
443.63 
443.63 
452.86 
457.06 
461.25 
457.06 
452.86 
444.48 
444.48 
440.28 
436.09 
427.04 
427.04 
431.19 
435.34 
439.48 
439.48 
443.63 
452,86 
457.06 
457.06 
451.92 



CENGİZ ENERJİ OLÇÜM VERİLERİ 

277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
1107.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,5 
63,3 
63,3 
63,3 
63,2 
63,3 
63,2 
63,2 
63,3 
63,2 
63,4 
63,1 
63,2 
63,1 
63 

63,3 
63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
63,1 
63,2 
63,2 
63,2 
63,2 
63,3 
63,3 
63,2 
63,3 
63,3 
63,3 
63,4 
63,4 
63,3 
63,1 
62,4 
61,7 
62,3 
62,3 
62,2 
62,1 
62 

62,6 
62,9 

ppmCO 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
84 
83 
83 
83 
84 
83 
83 
83 
83 
83 
83 

63 83 

mg/m3 CO 
212,36 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
214,89 
212,36 
214,89 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
214,89 
212,36 
217,33 
212,36 
212,36 
212,36 
212,36 
212,22 
214,77 
214,77 
214,77 
209,83 
214,77 
212,36 
212,36 
214,77 
212,36 
212,36 
212,36 
214,77 
212,22 
214,77 
212,22 
212,22 
212,22 
214,77 
209,83 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212.22 
212,22 

% C02 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6.3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6.3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,2 
6.3 
6.3 

ppm S02 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
23 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
29 
30 
31 
33 
33 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
30 
29 
29 
29 
27 
27 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 

mg/m3 S02 
124,44 
124.44 
124,44 
124,44 
130.37 
130,37 
136,29 
136,29 
142,22 
136,29 
142,22 
142,22 
148,15 
148,15 
148.15 
155.82 
154.07 

160 
160 

165,92 
173,8 
179,8 
173,8 
179,8 
183.7 
197,77 
195,55 
201,48 
203,77 
195,55 
195,55 
189.63 
185.79 
179.8 
173,8 
173,8 
173,8 
161,82 
161,82 
142,22 
143,84 
137,84 
137,84 
131,85 
131.85 
131.85 

ppm NO 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
112 
113 
113 
112 
111 
110 
108 
111 
111 
111 
113 
112 
112 
113 
112 
112 
115 
115 
116 
117 
117 
117 
117 
117 
118 
119 
119 
117 
119 
119 
117 
117 
118 
119 
119 
118 
117 

ppm N02 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

ppm NOx 
108 
107 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
112 
113 
113 
112 
111 
111 
108 
111 
111 
111 
114 
113 
112 
113 
112 
113 
115 
115 
116 
117 
117 
117 
118 
117 
118 
119 
120 
117 
119 
119 
117 
117 
118 
119 
119 
119 
117 

mg/m3 NOx 
447,78 
443,63 
447,78 
447,78 
447,78 
447,78 
451,92 
451,92 
451,92 
464,36 
468,51 
468,51 
464,36 
460,21 
460,21 
452,86 
460,21 
460,21 
460,21 
472,65 
473,83 
469,64 
473.83 
469,64 
468,51 
482,22 
476,8 
480,94 
490,6 
485.09 
485,09 
489,24 
490,6 
494,8 
498,99 
503,18 
490,6 
498,99 
498,99 
485.09 
490,6 
494,8 
498,99 
498,99 
498.99 
490.6 
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323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 

[ 366 
367 
368 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07,2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,2 
63,2 
63 

62,4 
61 

60,9 
61,1 
61,4 
62,2 
62,3 
62,5 
62,5 
62,3 
62,8 
63,1 
63 

63,1 
63,1 
62,9 
63,4 
63 

63,1 
63,1 
63 

63,3 
63 
63 

63,2 
63 

63,5 
63,1 
63,1 
63,2 
62,6 
61,6 
61,7 
62,1 
62,1 
61,9 
61,5 
61,7 
62,3 
62,7 
62,7 
62,9 
62,8 

ppm CO 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
33 
57 
68 
73 
74 
76 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
190 
67 
193 
54 
72 
77 
78 

mg/m3 CO 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
212,22 
87,35 
150,88 
177,91 
190,99 
193,6 

198,84 
201,45 
201,45 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
204,07 
206,69 
206.69 
497,09 
175,29 
172,32 
141,28 
188,37 
201.45 

I 201,72 

% C02 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,2 
6,3 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,8 
6,8 

ppm S02 
22 
22 
22 
21 
22 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
19 
19 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
8 

46 
8 
50 
8 
8 
7 
6 

mg/m3 S02 
131,85 
131,85 
131,85 
125,86 
131,85 
119,86 
113,87 
113,87 
113,87 
107,88 
107,88 
113,87 
113,87 
43,43 
31,02 
24,53 
24,53 
24,53 
24,53 
24,53 
30,66 
30,66 
30.66 
30,66 
30,66 
30,66 
36,8 
36,8 
36,8 
36,8 
36,8 

42,93 
42,93 
42,93 
49,06 
42,93 
42,93 
49,06 
49,06 
282,1 
49,06 
104,64 

49 
49,06 
42,93 
36.37 

ppm NO 
117 
118 
118 
118 
117 
117 
114 
113 
112 
112 
113 
112 
113 
148 
154 
155 
156 
156 
156 
154 
154 
157 
157 
158 
158 
158 
157 
156 
157 
158 
157 
155 
156 
156 
156 
156 
156 
157 
157 
213 
159 
215 
160 
159 
159 
159 

ppm N02 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 

ppm NOx 
118 
118 
118 
119 
117 
117 
114 
113 
112 
112 
113 
112 
113 
150 
155 
157 
157 
157 
157 
155 
155 
158 
158 
159 
159 
159 
158 
157 
158 
159 
158 
156 
157 
158 
157 
157 
157 
158 
158 
212 
161 
214 
162 
161 
160 
160 

mfl/m3 NO 
494,8 
494,8 
494,8 

498,99 
490,6 
490,6 

478,02 
473,83 
469,64 
469,64 
473,83 
469,64 
473,83 
651,18 
672,88 
673,64 
673,64 
673,64 
673,64 
665,06 
665,06 
677,93 
677,93 
682,22 
682,22 
682,22 
677,93 
673,64 
677,93 
682,22 
677,93 
669,35 
673,64 
677,93 
673,64 
673,64 
673,64 
677,93 
677,93 
909,63 
690,8 
313,36 
695,09 
690,8 

686,51 
| 678,62 
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369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•C AT 
62,6 
61,9 
60,7 
59,9 
60,2 
60,9 
61,6 
62,3 
62 

62,2 
62,2 
62,3 
62,7 
62,7 
62,5 
62,5 
62,6 
62,9 
63,1 
63 

63,5 
63,1 
63,5 
63,1 
63,1 
63,5 
63,2 
63,6 
63,1 
63,2 

• 63,6 
63,1 
63,7 
63,4 
63,2 
63,5 
63,2 
63,6 
63,2 
63,1 
63,5 
63,1 
63,5 
63,1 
63,1 
63,4 

ppm CO 
78 
79 
80 
79 
80 
80 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
25 
52 
61 
70 
74 
76 
77 
77 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
79 
80 
81 
80 
80 
81 
81 
81 
80 
80 

mg/m3 CO 
201,72 
204,31 
206,9 

204,31 
206,9 
209,3 

204,31 
206,69 
206,69 
204,31 
206,69 
206,69 
206,69 
206,69 
206,69 
204,31 
204,31 
204,31 
67,77 
137,65 
161,47 
183,14 
193,6 

198,84 
201,45 
201,45 
201,72 
201,72 
201,72 
204,31 
204,31 
204,31 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 

204,31 
206,9 

209,48 
206,9 
206,9 

209,48 
209,48 
209,48 
206,9 
206,9 

% C02 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,3 
6,3 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

ppm S02 
6 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

mg/m3 S02 
36,37 
36,37 
42,43 
36,37 
36,37 
30,66 
30,31 
30,66 
24,53 
24,25 
30,66 
24,53 
24,53 
24,53 
24,53 
24,25 
30,31 
24,25 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

24,25 
24,25 
24,25 
30,31 
30,31 
24,25 
30,31 
30,31 
30,31 
30,31 

ppm NO 
157 
157 
157 
158 
160 
160 
160 
160 
159 
159 
159 
159 
160 
160 
159 
156 
155 
155 
140 
141 
143 
145 
146 
147 
148 
151 
151 
152 
151 
151 
152 
153 
152 
151 
150 
151 
153 
153 
152 
152 
149 
148 
149 
151 
152 
150 

ppm N02 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

ppm NOx 
159 
159 
158 
159 
161 
162 
162 
161 
160 
161 
160 
160 
161 
161 
160 
158 
157 
156 
141 
142 
144 
146 
148 
149 
150 
152 
153 
153 
152 
152 
153 
154 
153 
152 
151 
152 
155 
154 
153 
154 
150 
149 
150 
152 
154 
151 

mg/m3 NOx 
674,38 
674,38 
670,14 
674,38 
682,86 
695,09 
687,1 
690,8 

686,51 
682,86 
686JS1 
686,61 
690,8 
690,8 

686,51 
670,14 
665,9 

661,66 
626,86 
616,45 
625,13 
626,44 
635,02 
639,31 
643,6 

652,19 
648,93 
648,93 
644,69 
644,69 
648,93 
653,17 
648,93 
644,69 
640,45 
644,69 
657,41 
653,17 
648,93 
653,17 
636,21 
631,97 
636,21 
644,69 
653,17 
640,45 



CENGİZ ENERJİ ÖLÇÜM VERİLERİ 

415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 

DATE 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11.07 2003 
11 07.2003 
11 07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11 07 2003 
11 07 2003 
11.07 2003 
11 07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07 2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

•CAT 
63,1 
63,5 
63,1 
63.2 
63,6 
63,1 
63,6 
63,3 
63,2 
63,7 
63,2 
63,7 
63,4 
63,2 
63,3 
63,2 
63,7 
63,5 
63,3 
63,3 
63,2 
63,8 
63,1 
62,4 
62,3 
62,6 
62,9 
62,9 
62,7 
62,7 
62,7 
63,2 
63 

62,8 
62,7 
62,6 
62,1 
62 

61,3 
61,2 
61,5 
61,8 
62 

62,1 
62,2 
62,2 

ppm CO 
80 
80 
81 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
80 
81 
81 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
80 
80 
80 
80 
81 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
79 
79 

mg/m3 CO 
206,9 
206,9 

209.48 
206,9 

209,48 
209,48 
209,48 
209,48 
209,48 
206,9 

209,48 
209,48 
206,9 
209,48 
209,48 
209,48 
209,48 
209,48 
209,48 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 

209,48 
209,48 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 

209,48 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 
206,9 

204,31 
204,31 
204,31 

% C 0 2 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6.6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,8 

ppm S 0 2 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

mg/m3 S02 
30,31 
30,31 
36,37 
36,37 
36,37 
36,37 
36,37 
42,43 
42,43 
42,43 
42,43 
42,43 
42,43 
42,43 
36,37 
36,37 
36,37 
36,37 
36,37 
30,31 
30,31 
30,31 
24,25 
24,25 
24,25 
24,25 
18,19 
18,19 
18,19 
12,12 
18,19 
18,19 
12,12 
12,12 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 
18,19 

ppm NO 
149 
150 
153 
153 
152 
153 
153 
153 
154 
154 
154 
154 
153 
153 
151 
150 
150 
152 
152 
152 
153 
153 
153 
155 
155 
156 
156 
155 
154 
154 
153 
153 
153 
153 
155 
154 
153 
153 
154 
155 
156 
156 
157 
159 
159 
159 

ppm N02 

2 

ppm NOx 
150 
151 
154 
154 
153 
154 
154 
154 
155 
155 
155 
155 
155 
154 
152 
151 
151 
153 
153 
153 
154 
154 
154 
156 
156 
157 
157 
156 
155 
155 
155 
153 
154 
154 
156 
155 
154 
154 
155 
156 
157 
157 
158 
160 
160 
161 

mg/m3 NOx 
636,21 
640,45 
653,17 
653,17 
648,93 
653,17 
653,17 
653,17 
657,41 
657,41 
657,41 
657,41 
657,41 
653,17 
644,69 
640,45 
640,45 
648,93 
648,93 
648,93 
653,17 
653,17 
653,17 
661,66 
661,66 
665,9 
665,9 

661,66 
657,41 
657,41 
657,41 
648,93 
653,17 
653,17 
661,66 
657,41 
653,17 
653,17 
657,41 
661,66 
665,9 
665,9 

670,14 
678,62 
676,62 
682,86 



CENGİZ ENERJİ ÖLÇÜM VERİLERİ 

461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 

ORTLM 

DATE 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 
11.07.2003 

"CAT 
62,2 
62,4 
63,3 
62,7 
62,4 
62,4 
62,6 
62,6 
62,6 
62,7 
62,7 
62,6 
62,8 
63,19 

ppmCO 
79 
79 
79 
80 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
79 
80 
79 

82,21 

mg/m3 CO 
204,31 
204.31 
204,31 
206,9 
204,31 
204,31 
204,31 
204,31 
204,31 
206,9 
204,31 
206,9 
204,31 
209,37 

% C02 
6.6 
6,6 
6,6 
6.6 
6,6 
6.6 
6,6 
6,6 
6,7 
6.7 
6.6 
6.6 
6.6 
6.39 

ppm S02 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

20,33 

mgVm3 S02 
24.25 
18.19 
24,25 
24.25 
24,25 
30,31 
24.25 
30.31 
30.31 
30,31 
30.31 
36,37 
36,37 
120.76 

ppm NO 
159 
159 
159 
160 
161 
161 
159 
157 
157 
159 
160 
162 
162 

124,32 

ppm N02 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

0.62 

ppm NOx 
160 
160 
160 
161 
163 
163 
160 
159 
158 
160 
161 
163 
164 

124,91 

mg/m3 NOx 
678,62 
678,62 
678,62 
682,86 
691,34 
691,34 
678,62 
674,38 
670,14 
678,62 
682,86 
691,34 
695,59 
523,56 

% 
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TEAŞ (EÜAŞ) 
YÖNETİM KURULU 

KARARLARI 
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TÜRKJYE ELEKTRİK ÜRETİM. İLETİM A.f 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YÖNETİM KURULU 

TOPLANTI 

Tarih.' 4 / a /JOOO No: "&*»"' 

KONU: MOBİL SANTRALLAR HK. 

Yük Dağıtım Dairesi Seşkanlığrmn 04,08.2000 tarih. 10£0 sayılı müzekkeresi ve ekleri 
okunarak yapılan görüşmeler sonunda: 

1- Ülkemizde son 20-yılın en kurak, yağış mevsiminin yaşanmış olması.su seviyeleri 
özellikle de enerjinin sağlandığı hidrolik kaynağın bulunduğu Fırat havzasında en düşük 
seviyenin gerçekleşmiş olması ve bu durumun stılann normal gelmesi halinde dahi 5 yıl 
gibi bir sûrede hidrolik santrailann normal su seviyelerine gelebileceği, — 

2 - Elektrik enerjisi talebinin deprem ve diğer faktörler gerçekleşmiş olmasına rağmen, yılın 
ilk 5 ayında % 10 oranında artarak gerçekleşmiş ve son 7 ayında % S oranında artarak 
gerçekleşecek .olması tahmin edildiğinden, talebi karşılayacak gücün yetersiz kalacağı 
ve geçmiş yularda yapılamayan yatırımların 2000,- 2001 ve 2002 yıllarında talep ve su 
gelirlerine bağlı- olarak ortalama yıllık 7 Milyar kW bir enerji açığının ortaya 
akabileceğin' göstermiş bulunmaktadır. 1 kvV/saat enerjinin verilemeyişinin ekonomiye 
en az 1 S'lık maliyet yükleyeceği bilindiğinden, ülkemiz için çok büyük bir kayıp olması 
muhtemel bu durumun aşılabilmesi için kısa vâdede Bakanlar Kurulu'nun 16.03.1998 
tarih;"9B/1 0fl26 sayılı karan gereğince Mobfl SantraHann bir an önce devreye konulması. 
zaruri görûlmakt»dir. 

Bu itibarla; 

K A R A R 

Yapımı planlanan 5x100 MW gücündeki Mobil Santrallerin kiralanması ve hizmet 
-alımuyoluyla işletilmesine ilişkin tekirfe ekli (Efc2) Teklif isteme Şartnamesi ve Sözleşme 
' Taslağı He tekirfe ekti '(Ek:1)'de belirtilen yeriarde ( KIRlKKALE-MAMAK,' KIRIKKALE-
YILDIZ, KIRIKKALH-KALECİK, FETHlYE-FİNİKE, BARTJN-CİDE ve TAŞUCU-ANAMUR 
154 kV enerji nakil hatlen arasında firma tarafından uygun bir yerseçileı^T samralırf 

jcpTrnşlandTrrlmasnra snrtan hatlara girdî çfRtı olarak irtibaCandınlrnası.'EATMAlvrTtse firma" 
İâraTlrTâa?ı""yapıİacak"yer saçimine'uygun alarak mevcut 154 kV'uk enerji iletim natianna 
gırdi-çıktı veya mevcut şatta yakın ise hat veficterl ile 380-154 kV trafo merxezir.e 
irtibatiandiPiması) konuşlandırılması, kiralama ve Hizmet alımı yoluyla 5 yıl süre _iie 

"işletilmesine, 

-M 
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işin aciliyeti gCzön'ünde tutularak bugüne kadar bu konu ile ilgili 2 kea yapılmış olan 
.ihalelere . teklif vermiş firmalardan. Yönetmelik çerçevesinde davet u.s,ülu teklif 
İstenmesine, 

500 MvVIık güce ilaveten Dairesince yapılacak çalışma sonucunda belirlenecek 
ihtiyacın da karşılanabilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, 

oybirliği ile karar verildi. 

3AŞKAN • -
GcMEL MÜDÜR 
Muzaffer SELVI 

UYE 
.Muştala MENC/LCİOGL'J 

ÜYE 
M. Demir EFîMAN 

UYE 
3iJC3k OILLİ 

JYE 
* Hakan 0ZYIL0I2 

ÜY£ 
Ünal PEKER 
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TÜRKİYt ELEKTRİK ÜRETİM - İLcTlMA.Ş. TOPLANTI 
CENei MÜDÖRtDCÜ 

YÖNETİM KURULU Tarih , 21 M i / 2000No : Ö2rcl5.... 

KCNÜ : U ACET V.Cc'L î^ r - iT-
SAL!Î-.'!N .HALESİ hK. 

Icarei Cairesı r2ŞK2r:;:ğ; ^ i " 22.":": ~CC0 îsn'r... '•:" sayıiı ^'Jsvkergsi 'e asisri 
o.KL-nsrîK yapılan -cruşnsısr «cr^r-ca. 

McceifKe'^îş îaşff-5--: ^ece"1*-. :e-n;î -.e îaTir.aın-,» v» '-a« « ^ ^ v c r ^ r u n 
22."* 2CC-C :anh„ ""İŞ3 say^r - ' ^C-OL ,yir:r:2. 

Kırıkkala (IX':~ VtVv" "mke^echva •'">'" CC vıw\ C:ceEar::n •;';<"CQ M\.Vt vs 
rsırr-an a •;:xlCC WA'Î <c.--..ş;ar-:nacsK '.icSü csîraılarır, -sraısniTası .-a -rr-r.st A;.n; vcıcyıa 
!ş:e:iirnesı -şinır.; 

1- Kınkkaiö (1SO MW) Sar.raiınıp. Kira Seoeii 2.3l3,-canı/kwh, Yakı: caceü 
2.9Ç7,-c«nt/icwh, Tocign 4.98.-:»m/kwlı r.izrr,et ceceıi iie 5 yııiık ereni miktarı cian, 
5.894.000.000 kWh Uzerlndan 2S3.531.200,4JSD b«ddle GAMA-3ARMEK firmasına, 

2- Cida (ICO MW Sar.L'3ıirn Kira ceceii 2.39.-c»m/kwh. Yakıt Seceii 
3.00,-csnükvvh, "osıan 5.39.-:em/k\vrı Hiz.-*î ieca;: ;!s 5 '/islik arerii miktarı cian, 
4.3SO.000.0O0 kWh üzerinden 222.94Z00O.4JSO aedalle CENGİZ İN9. VE ENERJİ 
firmasına, 

3- Finike (100 MW1 Sanrai'nin Kira seeeü 2.25,-cem7kwh, Yakıt Seceii 
3.03,-cant/kwh, Topiern 5.23,-sentfkwh Mznst saceii -is 5 yıüsk ener.i miktarı aan, 
4.380.000.000 kvVh üçerinden ZS1.264.S00,-ySD btdeile AKSA firmasına. 

4- Batman (ICO !WW) Sanrsunın Kira =«ceii 2.082.-.:ant'kwrı, Yanıt Eaaafi 
2.788,<ent/kwh, Tcsıan 4.3S.-canakwh Himst öeceıi iie 5 yııiık ar.eni miktarı otan, 
4.257.24S.S0S kWh d»rinc<m 236.479.411.34 LÎSD bcdeile PASİHBR-reRUAS firmasına. 

İhaıe ecilmesi ^süsıar-da gersKii =alemisrin Gi-ei Vıüccnök ;e !*xrr.aiine, crycı.liğl île 
karar veniai. 

3SNSL VH>"C= 

:>Ş JVS 

T- 7 

http://222.94Z00O.4JSO
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ELEKTS1K ÜRETİM' A.S. TOPUNTI 
GENEL .MÜDÜRLÜĞÜ 
YÖNETİM KURULU Tarih, if j ^0 İ2QQÎ<0 :.3.7.6.. 

KONU : MOBİL SANTRAL İLE İLGİLİ 
(BARTIN-CİOE) YER 
DEĞİŞİM TALEBİ HK. 

Termik Santraller işletme ve Eakım Dairesi Başkanlığı'nın 02.08.2001 tarih. 154 
sayılı ve 08.03.20r01 tarih, 151 sayılı müzekkereleri ve ekleri okunmuş, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Müzekkerelerde belirtilen nedenler, teklif ve Hukuk Müşavirliğinin 07.08.2001 tarih, 
4363 sayılı yazısında belirtilen görüşler dikkate alınarak; 

K A R A R 

2000-TİSB/21 nolu dosya kapsamında 154 kV'luk Bartın-Cide E.N.Hattına 
bağlanacak şekilde Bartın'a Cengiz Enerji Firmasınca konuşlandırılacak 100 MW:lık mobıl 
santralın belirtilen bölgeye kurulmaması yönünde oluşan kamuoyu tepkisi ile Bartın Valiliğinin 
mobil santralın il sınırlan içerisine kurulmaması yönündeki olumsuz görüşleri aynca söz konusu 
santralın yer değişimi ile ilgili olarak bu güne kadar sunulan tüm takrirler ile santralın 
SanTsrınV"lwnu^landTnlrnIsr ile "ilğilft'ekiife ekli Komisyon" Râpörü ~(Ek~-7) dikkate alınarak 
Şirketimize ve Sözleşmenin yûrütümü açısından konusuna göre 05.02.2001 tarih ve 
2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla oluşturulan ilgili diğer Şirketlere herhangi ilave 
yükümlülük getirmemek ve bu hususda Sözleşmenin 34. maddesine göre firmayla ek Protokol 
yapılması. Protokolün tekrar Yönetim Kurulu onayına} sunulması kaydıyla, Mobil Santralın 
SAMSUN'a konuşlandınlrnası hususunda gerekli işlemlerin Genel Müdürtük'çe ikmaline, 

oybirliği ile karar verildi. 

BAŞKAN 
GENEL MÜDÜR 
Rüştü ERDEM 

UYE 
UYE 

Muzaffer BAŞARAN T J ^ I - 3 v „ r 
l emel z.RY'LVı.-

UY = 

tf% L-




