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görevlerini kötüye kullanarak  HUKUKA, KANUNA  VE 
BİLİME AYKIRI OLARAK DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI 
BİLİRKİŞİ RAPORU NEDENİYLE, YÖK Kanununa 
muhalefet etmekten dolayı UYARMA , KINAMA , 
AYLIKTAN KESME ve KADEME İLERLEMESİNİ 
DURDURMA ve ayrıca BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNDEN 
MEN EDİLMELERİNE ilişkin   davalı  YÖK başkanlığına 
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tebliğ tarihli   İDARİ BAŞVURUMUZUN  ZIMNEN 
REDDİ'ne dair İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE   , ADLİ 
YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE , avukatlık ücreti ve 
yargılama giderlerinin davalı İdareye yüklenmesine  karar 
verilmesi talebidir. 

İZAHI                                      :  YÖK başkanlığına yapmış olduğumuz  28.05.2021 kargoya 
veriliş ve 31.05.2021 tebliğ tarihli ( bkz. Delil listesi-1 / Yurtiçi kargo 28.05.2021 tarih ve 
4005YK07 sayılı evrak )   İdari başvurumuza ( Bkz. Delil listesi-2 / 28.05.2021 tarihli 
idari başvuru dilekçesi )  cevap verilmemek suretiyle ortaya çıkan 30.07.2021 tarihli zımni 
red işlemi haksız , hukuka ve kanuna aykırıdır; iptali gerekmektedir. Şöyle ki ; 

     I ) Akkuyu Nükleer santrali ÇED iptaline ilişkin    Danıştay 
14. Daire-2014/11695 E.sayılı dava dosyasında (  Bkz. Delil listesi-3/Danıştay 14. 
Daire-2014/11695 E.sayılı dava dosyası  )  görevlendirilen bilirkişiler ; 
1)Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 2)Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 3) Prof. Dr. Ayşe Nilsun DEMİR
4) Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU
5) Prof. Dr. Üner ÇOLAK
6) Prof. Dr. İsmail TORÖZ
7) Prof. Dr. Kadir ALP
8) Prof. Dr. Mustafa Sait YAZGAN
9) Prof. Dr. Ünal ALDEMİR
10) Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
11) Prof. Dr. Lütfiye ERYILMAZ
12) Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN
13) Prof. Dr. Mustafa Emin DEMİRBAĞ
14) Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ
15) Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN aleyhinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına idari 
başvuru yapılarak sözkonusu BİLİRKİŞİLERİN bilirkişilik görevini kötüye kullanmak 
suretiyle , fen bilimci akademisyen kimliğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyle 
bağdaşmayacak bir şekilde   HUKUKA VE BİLİME AYKIRI OLARAK , ayrıca bağlı 
oldukları kanun YÖK kanununa muhalefet ederek düzenlemiş  oldukları  BİLİRKİŞİ 
RAPORUNDAN dolayı cezalandırılmaları talep edilmiştir. YÖK Başkanlığı tarafından 
tarafımıza cevap verilmemek suretiyle ZIMNİ RED işlemi oluşmuş olup, yasal süresi 
zarfında işlemin iptali talebiyle  davamızı açıyoruz.

II ) ADLİ YARDIM TALEBİMİZ :  Müvekkil dernek ve 
odalar kamu hüzmeti niteliğinde görev ifa etmekte ; halk sağlığının , insanların yaşama 
hakkının , kendi üyelerinin , ülkemizin ve insanlığın  geleceğinin korunması ,  iklim 
değişikliği ve salgın hastalıklar neticesinde  kurumsal yapıların yıkılmaması , devlet 
-adalet-sağlık -eğitim sistemlerinin çökmemesi , ülkemizin ve insanlığın kaotik bir sürece 
girmemesi için  mücadele etmektedirler. Özellikle çevre STK'larının ifa ettiği görev 
gönüllülük esasına dayandığı ve kazanç amacını gütmediği için STK ve odaların maddi 
güçleri de yok denecek kadar azdır. Nitekim davacı vekillleri olarak  avukatlık hizmetimiz de 
gönüllü olarak verilmektedir. KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNDE İFA EDİLEN GÖREVİN 
YARGI HARÇLARINDAN VE GİDERLERİNDEN BAĞIŞIK OLMASI DA ESASTIR. 

                            “  Hak arama hürriyetini “teminat altına alan Anayasanın  36. maddesine 



göre “ Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” 
Anayasanın 2. maddesinde ise “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. “ hükmüyle 
sosyal devlet ilkesi teminat altına alınmıştır. Böylece hak arama hürriyetinin teminat altına 
alındığı sosyal bir hukuk  Devleti  düzeninde  kamu hizmetinin ifası niteliğindeki davaların 
yargı harç ve giderlerinden bağışık olması ve en azından “ ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN 
KABULÜ “ gerekmektedir. 

                                Diğer taraftan 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK’un 
27. maddesi Anayasanın 2. ve 36. maddeleriyle uyumlu şekilde hukuki dinlenilme hakkını 
kurala bağlanmıştır. Hukukî dinlenilme hakkı, Anayasanın 36 ncı maddesinde ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en 
önemli unsurudur. Hukuki Dinlenilme Hakkı gereğince davanın tarafları, müdahiller ve 
yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına 
sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat 
hakkını, mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve 
açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir. HMK'nın 27. maddesi gereğince de “ 
ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜ “ gerekmektedir. 

   III )  YÖK Başkanlığına  yapılan  şikayet başvurusunda; 
şikayet edilen akademisyen bilirkişiler Akkuyu Nükleer santrali ÇED iptal davasında bilirkişi 
olarak görevlendirilmişler ve  Danıştay 14. Daire-2014/11695 E.sayılı dava dosyasında 
BİLİRKİŞİLERİN  HUKUKA VE BİLİME AYKIRI OLARAK DÜZENLEMİŞ 
OLDUKLARI BİLİRKİŞİ RAPORU NEDENİYLE ÇED iptal davası reddedilmiş ve 
Danıştay tarafından da onanmıştır.  Keşif ve bilirkişi incelemesi  usule uygun yapılmamış ve 
birtakım eksikliklerle keşif tamamlanmış ve eksik keşif incelemesi-eksik ve hatalı bilirkişi 
raporuna dayanılarak hüküm kurulmuştur.

 Dosyada 11.07.2016 tarihinde yapılan keşfe davacılardan TBB 
vekili   olarak katılmıştık.  Ve keşiften önce beyanlarımızı sunarken ısrarla "nükleer santral 
sahasında zeminin altının boş olduğunu, buradan örnek alınması gerektiğini ve 2009 yılında 
DAÇE (Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri) olarak bölgede yaptığımız çalışmada köylülerin 
ifadelerini aktardık. Büyükeceli köylülerinin ilk lisansı 1976 yılında alınan nükleer santral 
sahasında 1983 yılında zemin etüdü yapan taşeron firmanın işçileri olarak çalışırken zemine 
tonlarca çimento basıldığını ve çimentonun zemine basıldığı yerden 150 metre ötede 
denizden çıktığını söylediklerini" ifade ettik. Bütün bu beyanlarımıza ve keşifteki sürekli ve 
ısrarlı taleplerimize rağmen naip hâkim ve bilirkişi heyeti zemin etüdü için örnek almamış ve 
nükleer santral sahasının altında  boşluklar barındıran kireçli-dayanıksız karstik yapıdan 
oluşan zemin olduğu anlaşılamadan, kanuna aykırılık ve eksikliklerle keşif tamamlanmıştır. 
11.07.2016 tarihinde yapılan keşif öncesinde Akkuyu'nun yemekhane salonundaki tüm 
beyanlar kamera kaydına alınmış olup , bu kamera kaydı CD "sinde bu husus açıkça 
belirlenecektir. ( Bkz.  Delil listesi-4/  Danıştay 14. Daire-2014/11695 E.sayılı dava 
dosyası keşif kaydı ) Neticede davaya konu olan Akkuyu nükleer santrali inşaatında 
06.05.2019 tarihinde çıkan haberle (Bkz.Delil listesi-5 /   / 
https://www.haberturk.com/son-dakika-nukleer-santral-temelinde-catlak-2452726-
ekonomi#) 2018  Temmuz ayında nükleer santral temelinde çatlak oluştuğunu, bunun 
üzerine çatlak oluşan bölümlerin kırılarak tekrar beton döküldüğünü ve yeniden çatlak 
oluştuğu öğrenilmiştir.    . Ardından 10.01.2021 tarihinde  Akkuyu nükleer santral projesinin 



betonunun yine çatladığı görülmüştür.  (Bkz.Delil listesi-6 / 
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akkuyuda-catlak-iddiasi-yeni-goruntuleri-chpli-
vekil-paylasti-6205758/)

 ÜSTELİK HER BİRİ 14.000 TON AĞIRLIĞINDA , 4 NÜKLEER 
REAKTÖR, TOPLAM 56.000 TON AĞIRLIK  ÜZERİNE BİNMEDEN ÇATLAYAN 
ZEMİN BETONU TÜRKİYE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR FACİAYA DAVETİYE 
ÇIKARMAKTA , AKKUYU PROJESİ SÜREKLİ DEĞİŞEN JEOLOJİK -HİDROLOJİK 
-KLİMATOLOJİK PARAMETRELER NEDENİYLE SÜREKİ GELİŞEN -DEĞİŞEN BİR 
SÜRECE SAHİP OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. BU MEYANDA 3 DEFA ÇATLAYAN 
BETONUN ÜZERİNDE YATTIĞI KUMLU -KİLLİ -KARSTİK BOŞLUKLAR 
BARINDIRAN ZEMİNİ HESAPLAYAMAYAN AKKUYU ÇED RAPORUNDAKİ 
EKSİKLİKLERİ ORTAYA KOYAMAYAN, GÖREVLERİNİN GEREĞİNİ YERİNE 
GETİRMEYEN AKADEMİSYEN BİLİRKİŞİLER  MİLYONLARCA İNSANIN 
HAYATININ BÜYÜK BİR RİSK ALTINDA OLMASINDA ve TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ DEVLETİNİN AKKUYU NÜKLEER NEDENİYLE İÇİNE DÜŞTÜĞÜ 
MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNDA  EN BÜYÜK PAY SAHİPLERİNDENDİRLER. 

                                     IV ) a)  Akkuyu Nükleer santraline ilk olarak 
1976 yılında  yer lisansı verildiğinde  bölgenin  her an deprem olma olasılığı çok yüksek olan 
aktif bir fay hattı üzerinde olduğu henüz Jeoloji bilimi tarafından tespit edilmemiştir. Ancak 
daha sonraki yıllarda  ,   Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden  Prof. Dr. 
Hasan Çetin'in 2001 yılında TÜBİTAK kongresinde sunduğu akademik çalışmaya göre 
Akkuyu nükleer santral sahasının    "aktif bir fay hattı olan Kuzey Anadolu Ecemiş Fay hattı 
uzantısında olduğu   ;   ilki 38.000 yıl önce , ikincisi 28.000 yıl önce ve üçüncüsü 17.000 yıl 
önce olmak üzere her 10.000 yılda bir 7 şiddetinden büyük yıkıcı deprem  olduğunu , ancak 
son 17.000 yıldır deprem olmadığı için  tekrarlama periyodu 10.000 yılda bir olan bölgede  , 
enerji birikiminin olduğu ve bölgede her an 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceği de 
bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.   (Bkz.Delil listesi -7 /   Aktif Tektonik 
Araştırma Grubu 5. Toplantısı –Bildiri Özetleri -15/ 16Kasım 2001 –Ankara / Ecemiş 
Fayı Üzerinde Paleosismolojik Kazı Çalışmaları–Prof.Dr. Hasan Çetin / Çukurova 
Üniversitesi JeolojiMühendisliği) ( Bkz.Delil listesi-8 /  Cumhuriyet Bilim-Teknik 
dergisi 6.05.2000 tarihli sayı / 18 syf-20syf )

 BİLİMSEL TESPİTLERE GÖRE TÜRKİYE'DEKİ AKTİF FAY HATLARI AVRUPA'NIN 
TAMAMINDAN FAZLADIR. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DEPREMLERİ TETİKLEMESİ, 
AKTİF FAY HATLARI ÜZERİNDE BULUNAN TÜRKİYE'DE ENERJİ ve  MADEN 
SEKTÖRÜ  FAALİYETLERİNİ DAHA TEHLİKELİ HALE GETİRDİĞİ GİBİ ,İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN  NEDEN OLDUĞU MİKRO DEPREMLER( Bkz. Delil listesi-9  / 
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/climate-change-triggers-earthquakes-
tsunamis-volcanoes)(Bkz. Delil listesi-10/ https://www.nature.com/articles/nature08042)  
AKTİF FAY HATLARININ NEDEN OLDUĞU DOĞAL DEPREMLERLE 
BİRBİRLERİNİ BESLEYEN BİR SÜREÇ OLUŞTURMAKTA YER KABUĞUNUN VE 
EKOSİSTEMLERİN DENGESİ KATLANARAK BOZULMAKTADIR. İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN TETİKLEDİĞİ DOĞAL AFETLER DÜNYAYI HİÇBİR YERİN 
GÜVENLİ OLMADIĞI YENİ BİR DÖNEME SOKMUŞTUR. KÜÇÜK MAVİ GEZEGEN 
ARTIK ESKİ MAVİ GEZEGEN DEĞİLDİR. İKLİM SİSTEMİ HIZLA DEĞİŞMEKTEDİR.
 Keşif esnasında ve bilirkişi raporunda BİLİRKİŞİLER DEPREMSELLİK İNCELEMESİNİ 
DE YAPMAMIŞLARDIR. 

 B) Bilirkişi heyeti jeoloji ve jeofizik yönünden hukuka ve 



bilime uygun inceleme yapmadıkları gibi;   meteorolojik parametrelere etkisi ,   bölgesel 
ATIK ISI ve ISI ADASI etkisiyle  iklim değişikliğine etkisi , orman alanına etkisi  , nükleer 
santralin deniz ekosistemine ve balıkçılığa etkisi , iklim değişikliği nedeniyle DENİZ 
SUYUNUN ISINMASININ NÜKLEER SANTRAL İŞLETİMİNDE YARATACAĞI 
PROBLEMLER - SOĞUTMA SUYU PROBLEMİ ,deniz seviyesi yükselmesi riski , 
radyoaktif atıkların bertarafı , kaza riski , halk sağlığına etkisi , yer altı suyuna ve yağış 
rejimine etkisi , nükleer santral işletimi sırasında çıkacak radyoaktif gazların ve maddelerin   
tarım , hayvancılık ve  halk sağlığına etkisi konusunda HUKUKA , KANUNA ve BİLİMSEL 
ESASLARA UYGUN İNCELEME -DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞ ve  bilirkişiler 
YÖK kanunu kapsamında müeyyide  gerektirecek şekilde , bilirkişilik görevini kötüye 
kullanmışlardır. 

C) İklim krizine dönüşen iklim değişikliği JEOLOJİK 
-HİDROLOJİK -KLİMATOLOJİK bir destabilizasyon sürecine neden  olmakta , 
İKLİM KRİZİNİN YARATTIĞI DOĞAL DENGEDEKİ  İSTİKRARSIZLIKLAR 
İSE dünyadaki tüm NÜKLEER SANTRALLERİ PATLAMAYA HAZIR BİRER 
NÜKLEER BOMBA haline getirmektedir.  İklim krizi haline dönüşen iklim 
değişikliğiyle,  çok hassas dengeler üzerinde kurulu iklim sistemi değişikliğe 
uğramış ve neticesinde Türkiye'de ve dünyanın heryerinde iklim sisteminin ve 
atmosferdeki gazların dengesinin bozulmasına bağlı olarak ORMAN YANGINLARI 
, SELLER , HEYELANLAR , DEPEMLER , FIRTINALAR , HORTUMLAR , 
TAYFUNLAR ve de CORONA VIRUS'le SOMUTLAŞAN KÜRESEL SALGIN 
HASTALIKLAR TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR. Ancak Akkuyu nükleer santrali ÇED 
iptal davasının bilirkişileri BİLİMSEL ZORUNLULUKLARA UYMAKSIZIN  , 
yukarıda belirttiğimiz hususları tartışmaksızın hazırladıkları OLUMLU BİLİRKİŞİ 
RAPORUYLA TÜRKİYE' tarihindeki en büyük  MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA 
neden olmuşlardır. 

           „.... Öyle ki , bugün dünya kapitalizm öncesine göre 1 C daha sıcak. 2018 yılı dünyada 
ölçülmüş en sıcak 4. yıl olurken , Türkiye'de ölçülmüş en sıcak 2. yıl oldu. Haziran ayı 
Avrupa'da ve Türkiye'de ölçülmüş en sıcak yıl olarak kayda geçti.Dahası 2018 yılı aşırı iklim 
olaylarının en fazla yaşandığı yıllardan biri oldu. 2018 yılında Türkiye'de 1990'larda 10 
yılda yaşanılandan daha fazlası 1 yılda yaşandı. 1990 -1999 arası 673 aşırı iklim olayı 
yaşanırken 2015'de 959 , 2016'da 752 yaşandı. Bu sayı geçen 2018 yılında 840 olay iken , 
2019 ayları Düzce , Araklı , İstanbul'da  yaşanan su baskınları ile iddialı bir yıl sinyali 
veriyor. ...“.(Bkz. Delil listesi-11 /  Önder Algedik -Kriz İkliminden İklim krizine - 
yenie Dergisi -Eylül 2019 -sayfa 36 ) 

           Makalenin ekindeki tabloya baktığımızda ise 10 yıllık periyodlarda aşırı iklim 
olaylarının -iklim afetlerinin sayısının ne kadar radikal bir artış içinde olduğu açıkça 
görülmektedir.
(1950-1959 ) 63 iklim afeti ,
(1960-1969 ) 206  iklim afeti ,
(1970-1979 ) 92 iklim afeti ,
(1980-1989 ) 113 iklim afeti ,
(1990-1999 ) 673 iklim afeti ,
(2010  ) 555 iklim afeti ,



(2011  ) 324 iklim afeti ,
(2012  ) 538  iklim afeti ,
(2013  ) 461 iklim afeti ,
(2014 ) 500 iklim afeti ,
(2015  ) 959 iklim afeti ,
( 2016 ) 752 iklim afeti , 
(2017  ) 598 iklim afeti ,
(2018  ) 840  iklim afeti  olarak gerçekleşmiştir. 

          İklim krizinin neden olduğu , ASLINDA İNSAN FAALİYETLERİNİN NEDEN 
OLDUĞU FELAKETLER ÇAĞINDA , İKLİM AFETLERİ SÜRECİNDE ARİTMETİK 
ARTIŞ EĞRİSİNDEN GEOMETRİK ARTIŞ EĞRİSİNE SIÇRAMAKTA 
OLDUĞUMUZ ÇOK AÇIKTIR. 

                      Nitekim Temmuz -Ağustos  2021 'de 20 YILDA YANAN TOPLAM 
ORMAN VARLIĞIMIZ SADECE 1 YILDA  YANMIŞ ve TÜRKİYE  ORMAN 
EKOSİSTEMİ BÜYÜK YARA ALMIŞTIR. Kömür ve petrol kullanımı sonucu ortaya 
çıkan sera gazlarının atmosferde " ISI TUTUCU " bir etki yaratarak iklim 
değişikliğine neden olduğu BİLİMSEL OLARAK KESİN BİR GERÇEKLİKTİR.  İklim 
değişikliği sonucunda ise  ORMAN YANGINLARI  daha geniş alanlara yayılmakta 
;  SICAK HAVA DALGALARI ve  KURAKLIKLAR daha sık meydana gelmektedir. ( 
Bkz. Delil listesi-12 / 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/the-climate-events-of-2020-show-how-
excess-heat-is-expressed-on-earth)  İ

 Geçmişte  deniz seviyesinden 2500 metreden itibaren orman yangınları 
nadiren görülmekteyken , son yapılan çalışmalar bu sınırın her  yıl 7,6 metre 
yükseldiğini göstermektedir.  ( Bkz.Delil listesi-13 / 
https://earthobservatory.nasa.gov/images/148789/climate-change-pushes-fires-to-
higher-ground )  Nitekim iklim krizi haline dönüşen iklim değişikliği sonucu 2021 
Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemiz bir felaketle karşılaşmış ve  15 yılda yanan 
ormanımızdan daha fazla ORMAN VARLIĞIMIZ 2021 Temmuz -Ağustos aylarında 
yanmıştır. Doğan Kantarcı hocanın OGM verilerine dayanarak yaptığı çalışmada 
"15 yılda 148.000 hektar ( 1.480.000 dönüm ) ormanın yandığı  , sadece  2021 yılında 
 162.000 hektar ( 1.620.000 dönüm ) ormanımızın yandığı " belirlemesi yapılmıştır. 
( (Bkz.  Delil listes-14  / Türkiye'de  Temmuz -Ağustos 2021 orman yangınları 
üzerine Bir Değerlendirme "  ) İklim bilimciler " iklim değişikliği nedeniyle yangın 
sezonunun uzadığını ve ormanların yanıcılığının arttığını tespit etmişlerdir.  ( Bkz.Delil 
listesi -15   / https://www.nature.com/articles/ncomms8537 ) Yine iklim bilimci 
prof.Dr. Murat Türkeş hocamız Temmuz ayındaki yangınlardan önce gerçekleşecek 
orman yangınlarının çok yıkıcı olacağına dair uyarılarda bulunduktan ve yangın 
mevsiminin uzayacağına dair uyarılarını yaptıktan  sonra   yangınlar  yaşanmış ve 
sonra da önümüzdeki yıl  yangın mevsiminin daha da uzun olacağı konusunda 
uyarılarını sürdürmüştür. ( Bkz. Delil listesi-16 / 
https://www.ilksesgazetesi.com/guncel/iklim-krizi-uyarisi-orman-yanginlari-
mevsimi-daha-da-uzayacak-h115272.html ) 



               NÜKLEER SANTRALLER ve  TERMİK SANTRALLER başta 
olmak üzere denizel ve karasal ekosistemler üzerinde  BÖLGESEL OLARAK neden 
oldukları  " ISI ADASI- ATIK ISI"  oluşumuyla ORMAN YANGINLARININ 
MEYDANA GELMESİNDE DİĞER BİR ETKİSİ DAHA BULUNMAKTADIR. 
Bilimsel çalışmalarla ;nükleer ve  termik santrallerin neden olduğu ısı adası 
oluşumunun ,      pozitif geri besleme sistemi olarak iklim değişikliğini  arttırmakta 
olduğu belirlenmiştir. Bilimsel çalışmalar ISI ADASI OLUŞUMUNDA EN 
ÖNEMLİ 3 FAKTÖRDEN BİRİSİNİN   ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN ( en başta 
da nükleer - termik santrallerin) ATIK ISI ÜRETİMİ olduğunu  belirlenmişlerdir. 
Aynı bilimsel çalışmada endüstriyel tesislerin atık ısı üretiminin rüzgar ve hava 
sıcaklığı koşullarını değiştirebildiğini göstermektedir. (Bkz. Delil listesi-17   / 
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1019284332306) Nitekim 2012  yazında 
Yunanistan'da  normalin çok üzerinde seyereden ve orman yangınlarına neden olan 
AŞIRI SICAKLARIN OLUŞMASINDA ISI ADALARI ve SICAK HAVA 
DALGALARININ POZİTİF GERİ BESLEME SİSTEMİ OLARAK BİRBİRLERİNİ  
BESLEYEREK DAHA DA BÜYÜTTÜKLERİ  , aralarında bir etkileşim  olduğu 
bulgulanmıştır. ( Bkz.Delil listesi-18  / 
https://www.nature.com/articles/s41598-017-11407-6)   Nitekim bilimsel çalışmalara 
konu olan sıcak hava dalgası -ısı adası  etkileşiminden sonra Yunanistan'da çok 
büyük yangınlar çıkmış , orman yangınları kontrol edilemez noktaya gelmiş ve 
90.000 hektara yakın orman yanmıştır. ( Bkz.Delil listesi-19    / 
http://www.aljazeera.com.tr/haber/balkanlarda-orman-yanginlari ) 
 

                          Şikayet olunan bilirkişilerin görev aldığı Danıştay 14. Daire 
-2014 / 11695 E. sayılı dava dosyasında 5.12.2016 tarihinde jeofizik yönünden yapılan keşif 
ve bilirkişi incelemesinde "  deniz seviyesinin yükselmesi riskini dile getirmemiz" sonrasında 
başka bir hukuksal eksiklik-hata daha ortaya çıkmıştır.   Türkiye Barolar Birliği Çevre ve 
Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatlar olarak görev yaptığımız 05.12.2016 tarihli keşif 
sırasında   beyanlarımızda, yaklaşık 30 dakika boyunca bu dilekçedeki birtakım bilimsel 
gerçeklikleri, Fukuşima faciasını ve deniz seviyesi kalıcı olarak yükseldiği takdirde Akkuyu 
nükleer santralinden Akdeniz ekosistemine karışacak radyoaktivitenin 500 milyon insanın 
hayatı için felaket oluşturacağını anlattık. Keşiften sonra 15 kişilik (tamamı Prof. unvanlı 
akademisyen) bilirkişinin dosyaya sunduğu raporun203. sayfası 24 no’lu paragrafında"(…) 
tsunami çalışmalarında bölgede en yüksek dalga boyunun 7 m. civarında olabileceği 
belirtildiği, bu durumun 10 m.yi aşmamasından dolayı tsunami riskinden söz edilemeyeceği , 
iklim değişikliği sürecinde deniz seviyesi yükselse bile tsunami oluşturacak bir seviyeye 
hiçbir zaman ulaşılamayacağı "  ifadesi kullanılmış , bu durum bizi hayretlere 
düşürmüştür.(Bkz.Delil listesi-3  /Türkiye Barolar Birliği”nin davacı olduğu   Akkuyu 
Nükleer Santralı ÇED İptali davası Danıştay 14. Daire -2014 / 11695 E. sayılı dava 
dosyası  bilirkişi raporu 203. sayfası 24 no"lu paragrafı") Bilirkişilerin kullandığı bu 
ifade; "İklim değişikliği kaynaklı deniz seviyesinin kalıcı olarak yükselmesi" riski ile 
"tsunami riski" nin birbirine karıştırılmış olduğunu (!) göstermektedir. Biz avukatların sosyal 
bilimci olarak bildiği "iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin kalıcı olarak yükselmesi 
riski -tsunami nedeniyle deniz seviyesinin yükselip geri çekilmesi"farklılığını, 15 fen bilimci 
profesör bilirkişinin bilmemesi / bilememesi  sözkonusu olamayacağına göre , yetersiz bir 
şekilde heyetten birilerinin hazırladığı raporu diğer bilirkişilerin OKUMADAN 



İMZALADIĞI ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Bu durumda bilirkişi raporunu okumadan 
imzalayan bilirkişiler bilirkişilik görevini kötüye kullanmış olup , YÖK Kanununa muhalefet 
etmişlerdir ve cezalandırılmaları gerekmektedir. 

 Nitekim SON BİLİMSEL TESPİTLER BİLİRKİŞİLERİN BU KONUDA 
GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARINI AÇIKÇA ORTAYA 
KOYMAKTADIR.  Antarktika ve Grönland'daki buzullarin erime hizinin cok arttigi 
belirtilmektedir. Bilim insanlarinin uydu datalariyla yaptigi calismada ;1990 'larda 
yilda 81 milyar ton eriyen Gronland-Antarktika buzullarinin 2010'larda yilda 475 
milyar ton erime hızına ciktigi tespit edilmiştir. Bilim insanları "1990'lardan once 
10'larca yil artan kuresel sicakliga ragmen, Antarktika ve Gronland'in artan kuresel 
isinmaya 30 yil kadar sonra tepki verdigi ve 30 yil sonra büyük ölçüde erimeye 
basladigi ,iklim sisteminin tepki verme suresinin uzun olmasi nedeniyle bugun komur 
-petrol tuketimini sonlandırsak dahi buzullarin en az 30 yil daha erimeye devam 
edecegini belirtmektedirler. Uygarlik tarihindeki en kritik ,en yaşamsal ,en onemli bir 
kac 10 yili yaşadığımız bu süreçte , çocuklarimizin ve gezegenin gelecegini ,insan 
uygarlığının yıkılıp yıkılmayacağını belirleyecek olan bu kritik 5-10-20 belki de 25 yil 
icinde nükleer  kömür-petrol-madencilik faaliyetlerine tamamen son vermek 
zorundayız.( Bkz. Delil listesi-20 / 
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/11/polar-ice-caps-melting-six-
times-faster-than-in-1990s) 

  Nitekim Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı da 2018 sonunda yayımlanan 
rapor konuşmasında dünyayı kurtarabilecek son nesilin bizler olduğunu açıklamıştır. "Dünya 
Meteoroloji Örgütü perşembe günü yayımlanan 2018 Küresel İklim Raporu, küresel ısınma 
tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi..Örgütün Başkanı PetteriTaalas, 
"İklim değişikliğini tamamiyle anlayabilen ilk jenerasyonuz ve bu konuda bir şeyler 
yapabilecek sonuncusuyuz." dedi."( Bkz.Delil listesi- 21 / 
https://tr.euronews.com/2018/11/30/2018-iklim-raporu-dunya-yi-kurtarabilecek-son-
nesil-biziz)
 Dünyanın saygın bilim insanı ve düşünürlerinden Naom Chomsky , İklim değişikliğine 
neden olan sera gazlarını sınırlamak için imzalanmış olan Paris İklim Andlaşmasından 
çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump için 2018 Kasım ayında bir Amerikan TV 
kanalında yaptığı konuşmasında " dünya tarihinden bir çok canavar ruhlu insanın gelip 
geçtiğini , ancak Hitler'in dahi 7 milyar insanın hayatını riske edecek kadar büyük bir 
canavarlık yapmadığını, bu şekilde devam ederse insan uygarlığının çökebileceğini " 
söylemiştir. ( Bkz.Delil listesi-22/ 
https://www.realclearpolitics.
com/video/2018/12/31/noam_chomsky_gops_climate_denial_risks_the_future_of_organi
zed_human_life.html)

Nitekim , İklim krizine dönüşen iklim değişikliğinin sonuçlarının,  içinden 
geçerken farkında olmadığımız eşik noktaları aşıldıktan sonra aritmetik artış hızından 
geometrik artış hızına geçtiğini ve  " katlanarak artış " ( exponential growth) eğrisinde kendi 
kendisini besleyen bir kartopu ( çığ ) gibi arttığına ilişkin bilimsel saptamalar her geçen gün 
artmaktadır. 2008 yılında IPCC ( Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Komitesi ) “GulfStream akıntısının 2100 yılına kadar durması olasılığını %10’dan daha 
düşük bir ihtimal“olarak belirlemişken 2018 yılında Gulfstream akıntısı durma noktasına 
gelmiştir. ( Bkz. Delil listesi-23 / Herkese Bilim Teknoloji -20.04.2018-sayı:108 / sayfa 
12-13 )  ( Bkz. Delil listesi -24 / 



https://www.newscientist.com/article/2163429-polar-melt-may-shut-down-the-
atlantic-current-that-warms-europe/) Avrupa ve Amerika'nın kuzeyini yaşanır hale getiren 
ve iklimin ılımanlaşmasını sağlayan Gulfstream akıntısı kesildiği takdirde Kuzey Avrupa ve 
Kuzey Amerika buzul çağına girecektir.  Pozitif geri besleme sistemleri , birbirlerini ve kendi 
kendilerini daha da fazla büyüten bir kartopu etkisine yol açarak iklim krizine yol açan 
değişimin aritmetik hızla artış eğrisinden geometrik hızla artış eğrisine sıçramasına neden 
olmaktadır. 

Bilim insanları 2017 yılında gezegendeki en büyük volkanik bölgenin Batı 
Antarktika'da olduğunu ve buzulların altında uyuyan 91 volkan olduğunu, buzulların 
erimesinin yeraltındaki magma tabakasının üzerindeki baskıyı azalttığını ve volkanların 
hareketlenmeye başladığını tespit etmiş olup , bunlardan birisinin patlamasının diğer 
volkanların patlamasını da tetikleyebileceğini belirtmektedirler. ( Bkz. Delil listesi-25 / 
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/12/scientists-discover-91-volcanos 
antarctica/https://www.geolsoc.org.uk/ ) Antarktika'da buzulların altında yatan 91 volkanın 
patlamasının ise buzul kütlesinin çok kısa zamanda erimesine neden olacağını tahmin etmek 
güç değildir. Termal genişleme ( yani ısınan suyun hacminin artarak deniz seviyesinin 
yükselmesi )  hariç olmak üzere Grönland' buzullarının erimesinin 7 metre , güney 
kutbundaki buzulların tamamının erimesinin ise gezegende küresel olarak 60-80 metre 
arasında deniz seviyesi yükselmesine neden olacağı bilim insanlarınca tespit edilmiştir.Kaldı 
ki ; yukarıda belirttiğimiz , endüstri devriminden sonra deniz seviyesindeki 21 cm. 
yükselmenin 1/3 'ü kuzey kutbundaki buzulların erimesi , 2/3'ü ise ısınan suyun 
genişlemesinden ( termal genişleme ) kaynaklanmıştır.
 

Buzulların erime hızının tüm tahminlerden daha hızlı GERÇEKLEŞMESİ, 
IPCC ve NASA'nın tahminlerinden çok daha erken ve çok daha hızlı bir şekilde deniz 
seviyesinin yükselme ihtimali güçlüdür. Bu durumda ısrarla üzerinde durduğumuz üzere, 
fosil yakıt tüketimi kaynaklı sera gazı etkisi sonucu deniz seviyesinin yükselmesi ve 
iklim felaketleri sonucunda (aşağıda açıkladığımız üzere)ENERJİ ve MADEN 
SEKTÖRÜ  faaliyetlerinin TEHDİT ETTİĞİ GIDA ve SU KAYNAKLARI HAYATİ 
ÖNEM KAZANMAKTADIR. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, KATLANARAK ARTIŞ 
SÜRECİNDE DENİZ SEVİYESİNDEKİ ARTIŞIN ARİTMETİK HIZDAN GEOMETRİK 
HIZA GEÇİŞ EĞRİSİNDE; CORONA VİRÜS SALGININDA OLDUĞU GİBİ ÇOK KISA 
BİR SÜREDE TÜM İNSANLIĞIN ŞAŞKIN VE ÇARESİZ KALDIĞI , İNSAN YAPISI 
TÜM SİSTEMLERİN ÇÖKTÜĞÜ VEYA DURDUĞU SÜREÇLERİ 
YAŞAYABİLMEKTEYİZ. BU NEDENLE ,İKLİM KRİZİNİN YARATTIĞI JEOLOJİK 
-KLİMATOLOJİK ve HİDROLOJİK DESTABİLİZASYON SÜRECİNDE NÜKLEER 
SANTRALLERİ ENGELLEMEK  GELECEĞİMİZİ -ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMA 
HAKKINI KORUMAK İÇİN BİR VATAN ve İNSANLIK GÖREVİDİR. 

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun " Doğal Kaynakların Planlanması 
-Ülkenin Bölünmez Güvenliği "çalışmasında da belirtildiği üzere maden mevzuatının 
üzerinde üst bağlayıcı norm olan Anayasamıza göre ; 
" TÜRKİYE DEVLETİ, ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR” 
(md.3).
“ÜLKENİN BÖLÜNMEZLİĞİNİSAĞLAMAK” DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE 
GÖREVİDİR” (md.5),
“TABİİ SERVETLER VE KAYNAKLAR DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU 
ALTINDADIR” (md.168/1, c.1).
“ÜLKE KAYNAKLARININ DÖKÜM VE DEĞERLENDİRİLMESİNİ YAPARAK 



VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI PLANLAMAK, BU AMAÇLA GEREKLİ 
TEŞKİLATI KURMAK DEVLETİN GÖREVİDİR” (md.166/1).
“DEVLET ORMANLARIN KORUNMASI VE SAHALARININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN 
GEREKLİ KANUNLARI KOYAR VE TEDBİRLERİ ALIR” (md.169/1, c.1).
“DEVLET ORMANLARININ MÜLKİYETİ DEVROLUNAMAZ” (MD.69/2, c.1).
“ORMANLARA ZARAR VEREBİLECEK HİÇBİR FAALİYET VE EYLEME MÜSAADE 
EDİLEMEZ” (MD.169/3, c.1)." .........................

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” (md.11).
Devletin, “düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama” biçimindeki üçlü yükümlülüğü, 
özellikle madencilik alanında kendini gösterir.Bu üçlü yükümlülüğün madde 11 açısından 
öncelikli muhatabı;
- yasama
- yürütme
- yargıdır
İkincil muhatabı;
-İdare,
-Diğer kuruluşlar,
-Kişilerdir.
Bu genel anayasal yükümlülükler, madencilikle ilgili doğrudan ve dolaylı hükümlerde de 
somutlaşmaktadır. Öncelik taşıyan üç madde:
-Ormanların korunması ve geliştirilmesi (md.169),
-Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması (md.56),
-Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması (md.63).......................
Öte yandan; hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler, madencilik faaliyetleri bakımından iki 
gruba ayrılabilir:
-Madencilikten doğrudan etkilenen hakların başında,çevresel haklar,yaşam hakkı, yerleşme 
özgürlüğü, özel ve ailevi yaşama saygı hakkı gelmektedir.
-Madencilik faaliyetlerinin yaratması muhtemel çevresel zararların engellenmesi veya en aza 
indirilmesi amacıyla kullanılan anayasal özgürlükler ve hakların başlıcaları: düşünce ve ifade 
özgürlükleri, bilgilenme hakları, toplanma ve gösteri özgürlükleri, dernek ve sendika 
özgürlükleri, mesleki örgütlenme hakları.
Bu üçlü süreçte madenciliğe ilişkin yasal düzenlemeler, Anayasa’nın konuyla doğrudan 
ilişkili hükümleri ile işaret edilen diğer maddeleri kadar bütünsel anayasal yorum ilkeleri 
ışığında yapılmalıdır.........................
a) Olumlu Yükümlülükler Kuramı, Özellikle Madencilik Faaliyetlerinde Geçerli
Devletin çevre kirliliğini önleme, çevreyi koruma ve geliştirme ödevi (md.56), aslında çağdaş 
devletin genel olarak insan hakları karşısındaki üçlü yükümlülüğüne denk düşmektedir: saygı 
göstermek, korumak ve geliştirmek.
Madde 56 ise, bu üçlü yükümlülüğü, çevre ve sağlık alanında üç eylemle ifade etmekte: 
önlemek, korumak ve geliştirmek.
- “ÖNLEMEK”: Madde 56 gereğince, “çevre kirlenmesini önlemek”, yurttaşlarla birlikte 
devletin (de) ödevidir: Çevreyi bozan veya çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açma riski 
yaratan faaliyetler (planlama, ilgili kararlar ve uygulamaya koyma), çevresel etki 
değerlendirmesi (ÇED) raporuna tabidir. ÇED uygulaması ve etkililik derecesi, ister özel 
sektör ister kamu sektörü olsun, Devletin önleme yükümlülüğünü yerine getirme ölçüsüdür. 
Bu bakımdan, ciddi iki zaafa işaret etmekle yetinelim: ilki, ÇED yönetmeliği üzerinde 
yapılan sürekli oynama, ÇED’i etkisiz kılma amacından başka bir nedenle açıklanamaz. 



İkincisi ise, ÇED raporu hazırlık süreci, uygulamada ya göstermelik hale getirme çabaları öne 
çıkmakta; ya da ÇED raporu gereklerine uyulmamaktadır. Birçok madencilik faaliyeti ve 
devasa inşaat faaliyetleri, ÇED raporuna uyulmadan yapımı sürdürülen yatırımlar olup, 
bunda siyasal irade belirleyicidir. Bunun anlamı şudur: önlemekle birinci derecede yükümlü 
olan makamlar, önlemek bir yana, iradelerini çevresel bozulma yönünde ortaya 
koyabilmektedirler.
- “KORUMAK”: Madde 56 gereğince, “çevre sağlığını korumak”, Devletin ve yurttaşların 
(haliyle madencilerin de) ödevidir. Devletin koruma yükümlülüğü, aslında çevre sağlığı ile 
sınırlı olmayıp, uyumlu ve dengeli bir çevre korumasını kapsamına almaktadır:Aslında, 
koruma yükümlülüğü, md. 63’te belirtildiği üzere, “tarihsel, kültürel ve doğal mirası” da 
kapsamına almaktadır. Madde 43’e göre, “Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır”. 
Yine, madde 168’e göre, “ Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır.” Dahası, “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyar ve tedbirleri alır…” (md.169).
Madencilik faaliyetleri, “ekolojik denge” bakımından riski yüksek olan faaliyetler 
olduğundan, madde 56 bakımından devletin koruma yükümlülüğü, yatırımcılar olarak özel 
sektörün anayasal ödev ve sorumluluklarını gözardı ettirmemelidir. “ Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” (md.56/1), “Temel hak ve hürriyetler, kişinin 
topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder” (md.12/2) 
hükmü ışığında okunduğunda, madencilik sektöründeki girişimcilerin ödev ve 
sorumlulukları, sadece toplumsal ilişkilerde değil, doğal ortamın korunması bakımından da 
öne çıkar.
- “GELİŞTİRMEK”: “Çevreyi geliştirmek”, devletin ve yurttaşların ödevidir. Bu 
yükümlülük, madencilik alanında, ekolojik denge gerekleri ışığında “eski hale getirme” 
yükümlülüğü açısından tartışılabilir.

Bu üç aşamalı yükümlülük, madencilik faaliyetlerinde bulunan özel sektör ve şirketler denk 
düşen yurttaş ödevleri dikkate alınırsa, Anayasa madde 12 çerçevesinde yatay ilişkiler 
bakımından da geçerlidir. Öte yandan, yurttaşlar açısından da, ödev-hak diyalektiği, çevre 
kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal dokusunun korunması ve çevrenin geliştirilmesi 
konusunda bireyin konumunu güçlendirdiği gibi, sivil toplum örgütleri girişimleri için de 
güçlü bir anayasal temel sağlamaktadır. Böyle bir anayasal dayanak, yurttaşlara ve sivil 
toplum örgütlerine, doğayı tahrip edici etkinliklere doğrudan müdahale hakkını verir; bu 
müdahale karşısında kolluk güçleri, “kamu düzeni” adına zor kullanamazlar. Zira, 
yurttaşların bekçiliğini yaptığı “çevresel kamu düzeni” ve ülkenin birliği ve bütünlüğüdür1. 
Kamu yararı, toplum yararının ötesine geçen ve ülkesel yararı da kapsamına alan üst bir 
kavramdır.
Bütünleşik çevresel bakış (kırsal çevre, kentsel çevre ve kültürel çevre birlikteliğinde), 
Türkiye ülkesidir. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” şeklindeki 
temel Anayasa normu (md.3), yeryüzü parçası olarak ülkenin doğal, tarihsel ve kültürel 
değerlerinin azaltılmasını, zedelenmesini ve yok edilmesini yasaklayan bir hüküm olarak 
anlaşılmalıdır.
“Bölünmez bütünlük”, Anayasa’nın sonraki maddelerindeDevletin yükümlülükleri arasında 
düzenlenmiştir: “ülkenin bölünmezliğini” korumak, Devletin temel amaç ve görevi (md.5) 
olup, bu yükümlülük sadece siyasal anlamda değil, doğal ve ekolojik denge açısından da 
anlaşılmalıdır. :...( Bkz.Delil listesi-26   / Doğal Kaynakların Planlanması -Ülkenin 
Bölünmez Güvenliği / Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu - İstanbul Milletvekili Anayasa 
Komisyonu üyesi -21.07.2020 ) HATTA ve HATTA DİLEKÇEMİZİN TAMAMINDA 
BELİRTTİĞİMİZ İKLİM KRİZİ - CORONA VİRUS SALGINLARI-SU SAVAŞLARI - 
İKLİM GÖÇLERİ -DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMESİ V.S. SÜREÇLER ÇAĞINDA 



DOĞAL VE EKOLOJİK DENGEYİ KORUMAK ÜLKENİN BÖLÜNMEZ GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMANIN ÖNKOŞULUDUR. 

Sonuç olarak; Anayasa’nın bütünsel okunuşu ve yorumu, Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerle birlikte değerlendirildiğinde, “tarihsel, kültürel ve doğal miras”a 
zarar veren tasarruflarda bulunulamayacağı kolayca anlaşılabilir. :...( Bkz.  / Doğal 
Kaynakların Planlanması -Ülkenin Bölünmez Güvenliği / Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu 
- İstanbul Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi -21.07.2020 )

V   ) İHTİYATLILIK İLKESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ :
Uluslararası hukukta güncel olarak uygulanmaya başlanan "ihtiyatlılık ilkesi " gereğince, 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ve ENERJİ- MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN 
TETİKLEDİĞİ-NEDEN OLDUĞU CORONA VİRUS SALGINLARI , JEOLOJİK 
HAREKETLER , DENİZ SEVİYESİ YÜKSELMESİ , HORTUMLAR , FIRTINALAR , 
SELLER vs. İKLİM OLAYLARI -AFETLERİ ve ayrıca bu afetlerin neden olduğu /olacağı 
su ve gıda krizi göz önünde bulundurularak ; halkın yaşama hakkı başta olmak üzere güvence 
altına alınmış temel insan haklarının gelecekte ihlal edileceği öngörülebilecek durumdadır.
   Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkelerine göre de 
"İHTİYATLILIK İLKESİ KABUL EDİLMİŞTİR. (Bkz. Delil listesi-27 / Küresel İklim 
Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve İklim  Adaleti Mücadelesinde 
Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları / Gamze Ovacık-Ilgın Özkaya Özlüer / 
Ekoloji Kollektifi -2017 /sayfa :14)
Yok edici tesislerin insanların yaşama alanlarını ve yaşama hakkını ihlal etmesi durumlarında 
açılan davalarda sorunların “ ÖNGÖRÜLEBİLİR “ olduğuna dair gezegendeki çeşitli 
mahkemeler karar vermektedir. Nitekim Fukushima nükleer felaketinden sonra Japonya 
mahkemeleri nükleer felaketin öngörülebilir olduğuna hükmetmiş olduğu gibi , bugün gıda 
ve su kaynaklarını yok eden insanları zehirleyen madencilik projelerinin vereceği TELAFİSİ 
İMKANSIZ ZARARLAR nedeniyle gelecekte şirketlerin , kamu görevlilerinin ve kurumların 
sorumluluğu doğacaktır. Zira tüm dilekçe muhtevasında aktardığımız üzere yürütmenin 
kurumlarının davalı olduğu yargıya taşınmış işlemlerin kamu yararı taşımadığı gibi  yaşama 
hakkını , su ve gıda hakkını tehdit ediyor olduğu , enerji-madencilik faaliyetlerinin Corona 
virus salgınlarının sebeplerinden birisi olduğu sabittir. Dolayısıyla  enerji- maden 
şirketlerinin , kamu görevlilerinin ve kurumların açılan işbu davalardan sonra 
İHTİYATLILIK İLKESİ GEREĞİNCE SORUMLULUKLARI DOĞMAKTADIR. 

"(…)Maebashi Bölge Mahkemesi Japon hükümetinin ve TEPCO şirketinin faciadaki ihmalini 
tanımladı. Daha önce Japon hükümeti ve General Elektrik şirketinin iştiraki TEPCO, yanlış 
bir şey yapıldığı iddiasını reddetmiş ve talihsizliğin kurbanı olduklarını iddia etmişlerdi. 
Mahkeme hâkimi, her gün 300 ton radyoaktif suyun Pasifik Okyanusuna karışmasına neden 
olan tsunamiyi ve nükleer felaketi “öngörülebilir" olarak nitelemiş ve nükleer felaketin de 
engellenebileceğini belirtmiştir. (…) Nükleer felaket dünyanın en büyük okyanusunu sadece 5 
yılda kirletti ve halen günde 300 ton radyoaktif atıkokyanusa sızıyor. True Activist 
raporlamasına göre radyoaktif atık Kuzey Amerika’nın batı sahillerine ulaşıyor. Eğer bu 
yeteri kadar kötü olmasa bile, Fukushima hayret verici bir şekilde Pasifik Okyanusuna 
hergün 300 ton radyoaktif atık sızdırmaya devam ediyor. Aşırı derecede yüksek sıcaklığa 
bağlı olarak insanlar ve robotlar sızıntının kaynağına ulaşamadıkları için, sızıntı belirsiz bir 
süre daha devam edecek.Fukushima’nın Pasifik Okyanusu’nu sadece 5 yıl içinde kirletmiş 
olması sürpriz olmamalı.Bu en basit haliyle insanlık tarihindeki en kötü çevre felaketi olmalı 
ve politikacılar, haberler ya da kadrolu bilim insanları tarafından hiç konuşulmuyor. (…) 
Radyasyonu gözlerimizle göremesek dahi,Kuzey Amerika"nın bazı bölgelerinde batı 



sahillerinde etkileri yıllar içinde hissedilmeye başlandı. Fukushima"dan kısa bir süre sonra 
Kanada'daki balıkların solungaçlarından, ağızlarından ve göz çukurlarından kan gelmeye 
başladı. Bu hastalık hükümet tarafından görmezden gelindi ve Kuzey Pasifik Ringa Balığı da 
dahil olmak üzere yerli balık popülasyonlarını kırıp geçirdi. Batı Kanada'da başka bir yerde, 
bağımsız bilim insanları radyasyon derecesinde %300 oranında artış tespit ettiler.Ve bu 
bilim insanlarına göre Pasifik Okyanusundaki radyasyon miktarı her geçen yıl artıyor. (…) 
Daha ileride Oregon'un güneyinde deniz yıldızları bacaklarını kaybetmeye başladı ve daha 
sonra Fukushima radyasyonu 2013'te oraya ulaştığında tamamen parçalara ayrılmaya 
başladılar. Şimdi ise rekor miktarlarda ölmeye başladılar ve tüm okyanus ekosistemi risk 
altında. Fakat, Oregon Tuna balığında radyasyon miktarı 3 misline  de çıkmış olsa, hükümet 
görevlileri Fukushima'yı suçlamıyorlar. 2014'te Kaliforniya sahillerindeki radyasyon %500 
arttı. Cevap olarak hükümet görevlileri radyasyonun bilinmeyen gizemli bir kaynaktan 
geldiğini ve endişelenecek bir şey olmadığını söylediler. Fakat Fukushima'nın etkisi,Kuzey 
Amerika'nın batı sahilinden çok daha büyük bir etkiye sahip. Bilim insanları Pasifik 
okyanusunun artık radyoaktif olduğunu ve şu anda ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında ve 
sonrasında Pasifik Okyanusuna bıraktığı çok sayıda nükleer bombadan 5-10 kat daha fazla 
radyoaktif olduğunu söylüyorlar. Fukushima hakkında yakında konuşmaya başlamazsak, 
hepimiz kötü bir sürprizle karşılaşabiliriz. (Bkz. Delil listesi-28 / 
http://countercurrentnews.com/2017/05/fukushima-japanese-government-guilty-of-
destroying-pacific-ocean/) 

   İklim değişikliği -CORONA VİRÜS SALGINI - SU ve GIDA KRİZİ v.s. 
Yeni gelişmeler ve  İHTİYATLILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti YASAMA -YÜRÜTME ve YARGI organlarının ve akademisyenler de dahil kamu 
görevlilerinin  ( kendi görev alanlarına giren konularda )  HALKIN YAŞAMA HAKKINA 
veDOĞAL   EKOSİSTEMLERİN VARLIĞINI SÜRDÜREBİLME HAKKINI 
KORUYACAK ŞEKİLDE  GÖREV İFA ETME  YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
BULUNMAKTADIR.
   Devletin  yurttaşlarına karşı AİHM içtihatları doğrultusunda pozitif 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Öner yıldız -Türkiye davasında kirliliği önlemek 
KONUSUNDA DEVLETİN YURTTAŞLARINA KARŞI pozitif yükümlülüğü olduğuna 
hükmedilmiştir. AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlayıcı hukuk 
kurallarıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınmış başta yaşama hakkı 
olmak üzere temel insan haklarının ihlalinin kuvvetle muhtemel olduğu, İHTİYATLILIK 
İLKESİ doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Yukarıda kısaca belirtilen bilimsel deliller ve 
yasal düzenlemeler ışığında ; YAPILACAK YARGILAMA SONUCU Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesiyle güvence altına alınan haklardan md.2 -yaşama hakkı, md.8-özel hayatın ve 
aile hayatının korunması, md.13-etkili başvuru hakkı, md. 14 -ayırımcılık yasağı , 1 no'lu ek 
protokolün 1. maddesi mülkiyet haklarının ihlal edilip edilmeyeceğini belirleyecektir. 

  Diğer yandan yaşama hakkımızı korumaya yönelik açılan  işbu davamızın 
esasına girilerek yargılama yapılması AİHS 6. maddeyle güvence altına alınan " adil 
yargılanma hakkı " gereğidir. AİHS 6. maddesi gereğince yurttaşların yaşama hakkını 
koruyan davaların yargı önünde herhangi bir usul tartışmasına girilmeksizin ivediyetle ele 
alınması gerekmektedir. Aksi takdirde AİHS 6. maddeyle güvence altına alınan " adil 
yargılanma hakkı " ihlal edilmiş olacaktır. Uluslararası hukukta içtihadı bir uygulama haline 
gelen " ihtiyatlılık ilkesi " gereğince, başvuru yaptıkları tarih itibariyle henüz bir hak ihlali 
oluşmasa dahi, AİHS'yle güvence altına alınan insan haklarının ortadan kalkacağının Devlet 
tarafından biliniyor olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu durumda dava tarihine kadar ve 



gelecekte oluşacak olan zarardan KAMU GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ 
SORUMLULUĞU DOĞACAKTIR. 

                      V) YÖK Kanunu Madde 22 /  a) Yükseköğretim kurumlarında 
ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde 
eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve 
seminerleri yönetmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul 
ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler 
doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
e) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır."öğretim üyelerinin görevleridir. 

YÖK Kanunu  Madde 38'e göre  - "Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu 
kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile 
adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi 
olarak görevlendirilebilirler."

YÖK Kanunu Madde 53-1-b )  Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim 
elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten 
kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite 
öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. 

YÖK Kanunu Madde    53/1-c ) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya 
düzensiz davranmak.UYARMA CEZASINI , 

YÖK Kanunu Madde  53/2-o  )  Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak."KINAMA 
CEZASINI 

ve yine görevin gereklerine aykırı davranmak YÖK Kanunu Madde 53/4-l 'ye göre kademe 
ilerlemesini durdurma ve maaş kesme CEZALARINI GEREKTİRMEKTEDİR. 

HUKUKİ SEBEPLER         : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çevre 
Kanunu ,Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu , ,BMİDÇS Paris anlaşması, IRENA( 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Tüzüğü) , Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu , 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği , Akdeniz”in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait 
Sözleşme”, “Akdeniz “in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması 
Protokolü “, 1992 tarihli “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio 
Deklarasyonu “, “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi “,“Avrupa”nın Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi “,“Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki Sözleşme( Ramsar Sözleşmesi , İYUK ve ilgili 
mevzuat. Anayasa , İYUK , AİHS ve Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler 

DELİLLER                                  : Dilekçemiz muhtevasında sıra numarasıyla bildirdiğimiz 
deliller ve bilirkişi incelemesi 



SONUÇ                                             :: Yukarıda belirtilen ve res'en nazar-ı itibara alınacak 
sebeplerle Danıştay 14. Daire-2014/11695 E.sayılı 
Akkuyu Nükleer santrali   ÇED iptal davasında 
görevlendirilen bilirkişilerin görevlerini kötüye 
kullanarak  HUKUKA, KANUNA  VE BİLİME 
AYKIRI OLARAK DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI 
BİLİRKİŞİ RAPORU NEDENİYLE, YÖK 
Kanununa muhalefet etmekten dolayı UYARMA , 
KINAMA , AYLIKTAN KESME ve KADEME 
İLERLEMESİNİ DURDURMA ve ayrıca 
BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNDEN MEN 
EDİLMELERİNE ilişkin   davalı  YÖK başkanlığına 
yapmış olduğumuz  28.05.2021 kargoya veriliş ve 
31.05.2021 tebliğ tarihli   İDARİ 
BAŞVURUMUZUN  ZIMNEN REDDİ'ne dair 
İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE   , ADLİ YARDIM 
TALEBİMİZİN KABULÜNE , avukatlık ücreti ve 
yargılama giderlerinin davalı İdareye yüklenmesine 
karar verilmesini müvekkillere vekaleten ve asaleten 
talep ederiz.  28.09.2021 

Müvekkil davacılara  vekaleten 

Kendisine asaleten 
Av. İsmail Hakkı Atal 
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