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1. Dava Konusu Bakanlar Kurulu kararının eki krokide işaretli alan; 

Dava konusu “Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi”  daha önce, Danıştay Onuncu
ve  Altıncı  Daireleri  Müşterek  Heyetinin  5.7.2005  günlü,  E:1999/474,  K:2005/3949  sayılı
kararıyla iptal edilen ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 15.6.2006 tarih Esas No:
2005/3396,  Karar No:  2006/739 kararıyla  onanmasına karar verilen;  15.12.1998 tarih ve
23554 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan  "İpekyolu Vadisi  Serbest Bölgesinin Yer ve
Sınırlarının Belirlenmesi ve kurulup işletilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına
ilişkin 9.12.1998 tarih ve 98/12125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki krokide işaretli alan
içinde kalmaktadır. (EK-1, 2, 3, 4)

Karasu Otomotiv  İhtisas Endüstri  Bölgesi  olarak ilan edilen dava konusu Bakanlar
Kurulu kararı:

11  Nisan  2015  gün  ve  29323  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Bakanlar  Kurulu’nun
2015/7527  sayılı  kararına  göre;  " Sakarya  İli  Karasu  İlçesinde  bulunan  ve  ekli  haritada
sınırları gösterilen alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi; Bilim
ve Teknoloji Bakanlığının 25.03.2015 tarihli ve 1264 sayılı yazısı üzerine, 9/1/2002 tarihli ve



4737  sayılı  Kanunun  3  üncü  maddesine  göre,  Bakanlar  Kurulu'nca  8/4/2015  tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Yargı kararıyla iptal edilen 100.000 dönüm büyüklüğündeki “İpekyolu Vadisi Serbest Bölge
Sahası”nın içinde kalan 2220 dönümlük (222 hektar)  bir alan Bakanlar Kurulu kararıyla bu
kez  “Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.     

Yargı kararı ile iptal edilen "İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi” 

Danıştay  Onuncu  ve  Altıncı  Daireleri  Müşterek  Heyetinin  5.7.2005  günlü,  E:1999/474,
K:2005/3949 sayılı kararıyla; 15.12.1998 tarih ve 23554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"İpekyolu  Vadisi  Serbest  Bölgesinin  Yer  ve  Sınırlarının  Belirlenmesi  ve  kurulup
işletilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 9.12.1998 tarih ve 98/12125 sayılı
Bakanlar  Kurulu Kararı  iptal  edilmiş ve bu karar  Danıştay İdari Dava Daireleri  Kurulu’nun
15.6.2006 tarih Esas No: 2005/3396, Karar No: 2006/739 kararıyla onanmış bulunmaktadır. 

Dava,  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından,  15.12.1998 tarih ve
23554  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "İpekyolu  Vadisi  Serbest  Bölgesinin  Yer  ve
Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup işletilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin
9.2.1998 tarih ve 1998/12125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay  İdari  Dava  Daireleri  Kurulu’nun  15.6.2006  tarih  Esas  No:  2005/3396,
Karar No: 2006/739 onama kararında:

“Danıştay  Onuncu  ve  Altıncı  Daireleri  Müşterek  Heyetinin  5.7.2005  günlü,  E:1999/474,
K:2005/3949  sayılı  kararıyla;  3218  sayılı  Serbest  Bölgeler  Kanunu'nun  "Amaç  ve
Kapsam"  başlıklı  1.  maddesinde, "Bu  Kanun,  Türkiye'de  ihracat  için  yatırım  ve  üretimi
artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz
ve  düzenli  şekilde  temin  etmek,  dış  finansman  ve  ticaret  imkanlarından   daha  fazla
yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının belirlenmesi, işletilmesi,
bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar"; hükmünün; "Yetki" başlıklı 2.
maddesinde ise, "Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya
tüzel  kişilerce  kurulmasına,  işletilmesine  Bakanlar  Kurulunca  izin  verilir."  hükmünün  yer
aldığı, 

Anılan Kanun'un; 4. maddesinde, serbest bölgelerde, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon
Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetlerin yapılabileceği,
5.  maddesinde,  serbest  bölge  ilan  edilen  yerlerde  ihtiyaç  duyulan  arazi  ve  tesislerin
Kamulaştırma  Kanunu  hükümlerine  göre  sağlanabileceğinin,  6.  maddesinde, serbest
bölgelerin  gümrük  bölgesi  dışında  sayılacağının,  12.  maddesinde, serbest  bölgelerde
uygulanmayacak  kanun  ve  hükümler,  13.  maddesinde, bu  Kanunda  düzenlenmesi
yönetmeliğe bırakılan konuların düzenlendiği, 

 4059  sayılı  Hazine  Müsteşarlığı  ile  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkında  Kanun'un  3.  maddesinin  (e)  fıkrasında  ise,  Serbest  Bölgeler  Genel
Müdürlüğünün   kalkınma  planları  ve  yıllık  programlar  çerçevesinde  serbest  bölgelerin
kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar
yapmakla, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmekle, serbest bölgelerde



yapılabilecek üretim, alım - satım, depolama, kiralama, montaj - demontaj,  bakım-onarım,
kıyı  (off-shore)  bankacılığı,  bankacılık,  sigortacılık,  finansal  kiralama  ve  diğer  faaliyet
konularını  belirlemekle,  serbest  bölgelerde  faaliyet  gösterecek  gerçek  ve  tüzel  kişilere
"Faaliyet Ruhsatı" vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmekle görevli olduğunun belirtilmiş
olduğu, 

Dava  konusu  Bakanlar  Kurulu  Kararının,  bir  serbest  bölgenin  yer  ve  sınırlarının
belirlenmesine ve kurulup işletilmesine ilişkin bir karar olduğu, Devletin milli sınırları içinde
gümrük hattı  dışına çıkartılan ve bazı kanun hükümlerinin uygulanmadığı,  ihtiyaç duyulan
özel mülkiyetteki arazinin Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca idarece kamulaştırılarak
temin  edildiği,  ülkenin  dış  ticaret  hacmini  genişletmek,  ithalatı  ihracatı  kolaylaştırmak,
istihdam  hacmini  üretim,  döviz  gelirlerini  artırmak,  yabancı  sermaye  ve  teknoloji  girişini
hızlandırmak gibi amaçlarla kurulan, özel bir yönetimin uygulandığı belirli  bir  bölgeyi ifade
eden serbest bölgenin bu nitelikleri dikkate alındığında, serbest bölgenin yer ve sınırlarının
belirlenmesi ve kurulması kararının 3218 sayılı  Yasada öngörülen amaca, konuyla ilgili tüm
yasal düzenlemelere ve kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği,  

Bu  çerçevede  serbest  bölge  kurulmasına  karar  verilebilmesi  için,  3218  sayılı  Kanunun
1.maddesinde  belirtilen  genel  amaçlar  ile  4.  maddesinde,  Ekonomik  işler  Yüksek
Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek faaliyetler yönünden yapılacak inceleme dışında,
4059 sayılı  Kanunun 3/e maddesinde Serbest  Bölgeler  Genel  Müdürlüğüne verilmiş  olan
görev kapsamında, öncelikle kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde belirlenmiş
olması  gereken  ilke  ve  politikalara  uygunluk  ve  serbest  bölge  kurulmasının  bölgede
doğuracağı gelişmeler ile sonuçları yönünden incelenerek konunun önemi ile orantılı biçimde
çok  kapsamlı  bir  değerlendirilmesinin  yapılması  gerekeceği,  bu  kapsamda  bir
değerlendirmenin  yapılabilmesinin  de,  şirketin  ilk  başvurusuna  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı
Serbest  Bölgeler  Genel  Müdürlüğünce  verilen  26.11.1998 tarih  ve  5808 sayılı  cevabında
istenilen,  içeriğinde  bulunması  gereken  hususlar  sayılmak  suretiyle  belirtilen,  fizibilite
raporunda yer alacak bilgileri gerektirdiğinin açık olduğu,  

Öte  yandan,  yer  ve  sınır  tesbiti  yapılırken;  serbest  bölgeler  için  de,  uyulması  zorunlu
hükümler içeren orman, çevre, kültür ve tabiat varlıkları, kıyı, tarım ve Hazine arazileri ile ilgili
mevzuat hükümlerinin dikkate alınması; idarece yapılacak inceleme ve tespitler sonucunda
serbest  bölgenin  amacına uygun faaliyet  alanları  saptanıp buna uygun nitelikte ve yeterli
miktarda arazi belirlemesi yapılarak karar verilmesi gerektiği,  

Dava konusu Ipekyolu Vadisi Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup
işletilmesine  Dair  Karar'ın  ise;  serbest  bölge  kurucu ve  işleticisi  şirketin  1.12.1998  tarihli
dilekçesi  ekinde  sunduğu  ön  fizibilite  raporu  üzerine,  Yasalarda  öngörülen  amaçlar  ve
serbest bölge kurulması için gerekli koşullara uygunluk yönünden hiçbir inceleme, araştırma,
hazırlık ve ilgili kuruluşlarla değerlendirme yapılmadan 9.12.1998 tarihinde alındığı,

Diğer yandan,  Orman Bölge Müdürlüğü,  Köy Hizmetleri  Genel Müdürlüğü,  Enerji  ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nca savunmaya esas
olmak üzere hazırlanan görüşlerde de, önceden herhangi bir inceleme, araştırma ve hazırlık
yapılmaması  nedeniyle,  kesin  bir  yargıya  varılmaksızın,  olası  durumlara  göre  görüş
belirtildiğinin ortada olduğu, 



Bu durumda, serbest bölge yer ve sınırlarının belirlenip kurulması kararı verilmesinden önce
yukarıda  belirtilen  yönlerden  yapılması  gereken  araştırma,  inceleme  ve  değerlendirmeler
yapılmadan  karar  verilmiş  olması  nedeniyle  dava  konusu  işlemde  hukuka  uyarlık
görülmediği, 

Dava  konusu  Bakanlar  Kurulu  Kararının  alınmasından  sonra  Serbest  Bölgeler  Genel
Müdürlüğünce  bölge  arazisini  incelemek  üzere  gönderilen  heyetin  hazırladığı  raporun  ve
davanın  açılmasından  sonra dava dilekçesinde  yer  alan iddiaların  karşılanması  amacıyla
yetkili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonucu alınan ve yukarıda  açıklandığı üzere
olası  durumlara  göre  hazırlanan  görüşlerin  belirtilen  hukuka  aykırılığı  ortadan
kaldırmayacağı, 

Her ne kadar Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 4.11.1999 tarih ve Y.D. itiraz
No:1999/599  sayılı  kararı  doğrultusunda  keşif  ve  bilirkişi  incelemesi  yaptırılmış  ve  rapor
dosyaya sunulmuş ise de; serbest bölge kurulması,  yer ve sınırının tespiti  için yasalarda
öngörülen araştırma, inceleme ve değerlendirme süreçlerinin uygulanmadığı anlaşıldığından,
anılan   bilirkişi  raporu  yargılamada  değerlendirmeye  esas  alınmadığı  gerekçesiyle  dava
konusu işlem iptal edilmiştir.  

Temyiz edilen kararla ilgili  dosyanın incelemesinden; Danıştay Onuncu ve Altıncı Daireleri
Müşterek Heyetince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, …..Danıştay Onuncu
ve  Altıncı  Daireleri  Müşterek  Heyetinin  5.7.2005  günlü,  E:1999/474,  K:2005/3949  sayılı
kararının ONANMASINA oyçokluğu ile karar verildi.“

İPTAL NEDENLERİ

Dava konusu Bakanlar  Kurulu kararının,  başta Anayasa olmak üzere,  İdari  Yargı,  Çevre,
Endüstri Bölgeleri, Kıyı, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Su Ürünleri, İmar ve Hazine arazileri ile
ilgili mevzuat hükümlerine, bölgeye ait “Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Kurulu” ile “Orman
Rejimi“ kararlarına ve bunların ışığı altında   yerel ölçekteki  görüşlere ve oluşumlara, ayrıca
Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalara ve kamu yararına aykırı olduğu tarafımızdan
tespit edilmiştir. 

1- Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı Yargı Kararına aykırıdır

"İpekyolu  Vadisi  Serbest  Bölgesinin  Yer  ve  Sınırlarının  Belirlenmesi  ve  kurulup
işletilmesine Dair"  9.2.1998 günlü,  1998/12125  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı, Danıştay
Onuncu ve Altıncı Daireleri Müşterek Heyetince iptal edilmiş ve bu iptal kararı Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulunca onanmış bulunmaktadır.  

İptal edilen "İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi” içinde kalan bir alanın, “Karasu Otomotiv
İhtisas  Endüstri  Bölgesi”  adı  altında  yürürlüğe  konulmasına  ilişkin  8/4/2015  tarih  ve
2015/7527 saylı Bakanlar Kurulu kararı 11.04.2015 tarih ve 29323 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır. 



Danıştay  Onuncu  ve  Altıncı  Daireleri  Müşterek  Heyetince  verilen  iptal  kararı  ile  bu  iptal
kararını onanlayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen hukuka ve kamu
yararına aykırılıklar  ve gerekçeler, dava konusu Bakanlar  Kurulu kararı  içinde geçerliliğini
korumaktadır. 

3218  sayılı  Serbest  Bölgeler  Kanunu’nun  “Amaç  ve  kapsamı“nı  tanımlayan
1.maddesine göre:

Bu Kanun, Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji
girişini  hızlandırmak, ekonominin girdi  ihtiyacını  ucuz ve düzenli  şekilde temin etmek, dış
finansman  ve  ticaret  imkanlarından  daha  fazla  yararlanmak  üzere,  serbest  bölgelerin
kurulması,  yer  ve sınırlarının tayini,  yönetimi,  faaliyet  konularının belirlenmesi,  işletilmesi,
bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ve ilgili hususları kapsar“

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun;

 “Amaç ve kapsamı”nı  tanımlayan 1.  Maddesine göre:  Bu Kanunun amacı,  yatırımları
teşvik  etmek,  yurt  dışında  çalışan  Türk  işçilerinin tasarruflarını  Türkiye’de  yatırıma
yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin
kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

“Endüstri  bölgelerinin  kuruluşu  ve  ilanı”nı  tanımlayan  3.  Maddesine  göre:  Ülke
ekonomisinin  gelişmesini  ve  teknoloji  transferini  sağlamak,  üretim  ve  istihdamı  artırmak,
yatırımları  teşvik etmek, yabancı sermaye girişini  artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını
Türkiye’de yatırıma yönlendirmek amacıyla;  Bakanlık,  kurum ve kuruluşların başvurusuna
istinaden veya re’sen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde
bulunabilir.

Serbest Bölgeler Kanunu ile Endüstri Bölgeleri Kanunun daki  amaç birlikteliği
gayet açık tanımlanıyor:

*   Yatırımları ve üretimi artırmak,

* Yabancı sermaye girişini artırmak, 

* Teknoloji transferi sağlamak,

* İlan edilen bölgelerde yapı ve tesislerin yapılması, endüstri bölgelerinin kurulması,

Bu amaçlara ulaşmak için  serbest bölgeler ile endüstri bölgelerinin kurulması, yer ve
sınırlarının tayini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki
yapı ve tesislerin teşkili her iki kanunun da kapsamı içinde kalmaktadır.   

Hukuka  ve  kamu  yararına  aykırı  olduğu  yargı  kararı  ile  sabit  olan  serbest  bölge
sahasının  bir  bölümünün  yeniden  endüstri  bölgesi  ilan  edilerek  hukuka  karşı  hile
yoluna başvurulmuştur.    



Bu nedenle, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile tesis edilen işlem hukuka karşı
hileli bir işlem niteliğindedir.  

2- Dava  konusu  Bakanlar  Kurulu  Kararı  Anayasaya,  Yasalara  ve  Kamu
Yararına aykırıdır

Dava  konusu  Bakanlar  Kurulu  kararının  eki  krokide  işaretli  “Karasu  Otomotiv  İhtisas
Endüstri  Bölgesi”  sahası;  batı-doğu yönünde yaklaşık  2 km uzunluğunda, 1100 metre
genişliğinde karadenize paralel uzanan  bir sahil bandını içine alan 222 hektarlık (2220
dönüm) bir alanı kapsamaktadır. 

Endüstri  Bölgesi  sahası  kumul  alanlardan  oluşmaktadır. Endüstri  bölgesi  sahasını
kaplayan  kumul habitatları, ortalama 5 metre yükseklikte kumul sırtları oluşturarak, sahile
paralel uzanmaktaktadır. Karaya doğru tipik bir  şekilde 500-1500 metre arasında ilerleyen
kumullar, 55 km uzunluğundaki büyük bir kumul kuşağının batı yansını oluşturur. Bu kumullar
üzerinde dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan nadir bitki örtüsü gelişmiştir.

Bu kumul kuşağı Türkiye'de kesintisiz uzanan en uzun kumul sistemidir. Bir dizi akarsuyun
kumullar  tarafından  Karadeniz’e  akışının  engellenmesi  sonucu, alanda  sulakalan  ve
subasar orman topluluklarıyla bağlantılı Acarlar Gölü oluşmuştur. 

Endüstri Bölgesi sahasının batısında “Acarlar Gölü ve Longoz Ormanını kapsayan alan”
bulunmaktadır. Acarlar Gölü ve Longoz Ormanını kapsayan alan, Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.06.1999 gün ve 6265 sayılı kararı  ile  “1. Derece Doğal
SIT” alanı ilan edilerek tescil edilmiştir. (www.kultur.gov.tr)  

Acarlar Gölü ve Longoz Ormanı

Longoz (Subasar) nedir? 

Tabanı  çeşitli  ağaç  ve bitki  türleri  ile  kaplı  olan  göl  ve  sulak  alanlara  ”longoz” deniyor.
Acarlar Gölü Subasar (Longoz) Ormanı Adapazarı ilinin  sınırları  içinde;  Sakarya Nehri’nin
Karadeniz’e döküldüğü yerin yaklaşık 6 km batısında yer alıyor. Doğusu Karasu, batısı ise
Kaynarca ilçelerinin  sınırları  içinde  kalan  Acarlar  Gölü,   23  kilometrekarelik  büyüklüğüyle
Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanıdır.

Kıyı çizgisinden ortalama 1500  metre içeride ve kıyıya paralel uzanan gölün kapladığı
alan  yaklaşık  1.560  hektardır.  Güneybatıdan  Kaynarca  (Yırtmaç)  Deresi,  güneyden
Kancalar  (Terzioğlu)  Deresi  ile  bunlara  bağlanan  küçük  kollardan  beslenen  longozun  su
seviyesi  yağışa  ve  mevsim  şartlarına  göre  yıl  içinde  1  ile  5  metre  arasında  değişiyor.
Longozun  fazla  sularıysa  doğudan  Okçudere  kanalıyla  Sakarya  Nehri’nin  ağız  kesimine
boşalıyor.Çok  zengin  hayvan  türletrini  de  barındıran  Acarlar  Gölü  Longozu,  Amazon
ormanlarına andıran bir doğa harikasıdır. 

Türkiye’nin Nadir Su Bitkileri Bu Alanda Yetişmektedir.

Acarlar  Longozu,  orman  ve  sulakalan  ekosistemlerinin  tüm  özelliklerinin  iç  içe  geçmesi
nedeniyle  flora  ve  fauna  açısından  zengin  bir  alandırdır.  Bu  alanda,  nemli  iklim  şartları
nedeniyle hem orman, hem de orman altı bitki örtüsü çok çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizin
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nadir su bitkilerinden su menekşesi, göl soğanı, bataklık eğreltisi, su küpesi, sarı nilüfer ve su
keneviri  de bu alanda yetişmektedir. 

Acarlar Longozu ile Karadeniz kıyısı arasındaki kumullarda ise zambak ve sütleğen
türleri,  peygamber  çiçeği,  katırtırnağı  ve  kum  sazı  görülmektedir. Ayrıca  kuzey
kıyılarında boyları 3-4 metreyi aşmayan ve yabani bir çalı türü olan böğürtlenler yer alıyor.
Acarlar Longozu, Sakarya Nehri’nin ağzından batıya doğru 26 km uzanan ve kumul, bataklık,
açık su ve subasar orman habitatlarının bir mozaiğini içeren Kefken-Karasu Kıyıları Önemli
Bitki Alanı (ÖBA) sınırları içinde kalmaktadır. 

Alan sahip olduğu çok büyük ve zengin kumul bitki örtüsü ve bozulmadan kalmış büyük bir
subasar orman nedeniyle çok önemlidir. Florasında Bem Sözleşmesi Listesinde yer alan
6  tür  bulunur: Cydamen  coum,  Salvinia  natans,  Silene  sangaria,  Trapa  natans,
Trifolium pachycalyx ve Verbascum degenii. Bunlara ek olarak ÖBA'da Küresel Ölçekte
Tehlike Altında iki takson (Centurea kilaea ve Galanthus plicatus ssp. byzantinus) yer alır.
Sulakalan bitki örtüsü ise Türkiye'de en fazla üç yerde kayıtlı  olduğu bilinen iki nadir bitki
türünü, Hottonia palustris ve Nymphoides peltata içerir.

Acarlar Gölü ve Longoz (Subasar) Ormanı kuşların göç yolu üzerindedir. 

Acarlar  Longozu kuşlar  için  de vazgeçilmez bir  alandır. Anadolu’nun üzerinden geçen iki
önemli  göç  yolundan  birisinin  üzerinde  bulunması  nedeniyle  longozda  yıl  boyunca  200’e
yakın kuş türü ya konaklıyor ya da kuluçkaya yatıyor. Kuş uzmanlarının yaptığı gözleme göre
yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni ve geçit yapan birçok kuş türü Acarlar Longozu’nda barınma,
saklanma,  üreme ve beslenme imkânı  buluyor.  Bu kuş  türlerinin  arasında  alaca  balıkçıl,
kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, dalgıç türleri, bahri, elmabaş pakta, altıngöz, kadife ördek, deniz
ve  balık  kartalları  sayılabilir.  Acarlar  Longozu  bu  özelliği  ile  Önemli  Kuş  Alanı  (ÖKA)
statüsünde  ve  Sakarya  Deltası  Önemli  Kuş  Alanı  sınırları  içinde  yer  almaktadır.  
Longoz  tavşan,  tilki,  çakal,  yaban  domuzu  gibi  çeşitli  memeli  türlerine  de  ev  sahipliği
yapmaktadır. Gölde ise sazan,  yayın,  yılan balığı,  kızılkanat,  turna,  kefal  gibi  balık türleri
yaşamaktadır.  

Dava konusu endüstri bölgesi, kumul şeridinin ve Acarlar Gölünün                      
ekolojik sistemini yok edecektir.

Endüstri Bölgesinin yapı ve tesislerinin kurulacağı saha kumul alanlardan oluşmaktadır. Bu
kumullar, Acarlar Gölü ve Longoz Ormanını kapsayan alanın oluşmasını sağlamıştır. Kumul
alanlar üzerine kurulacak endüstri bölgesinin yapı ve tesisleri ile bu alanların topoğrafyası
değişeceği ve ekolojisinin yok edileceği ortadadır.  

Kumulların varlığı sonucu oluşan Acarlar Gölü, endüstri bölgesinde kurulacak yapı ve
tesisler nedeniyle yok olma sürecine sokulacaktır. 

Longoz Ormanı, bölgenin en düşük kot’lu alanı olması nedeniyle,  yöredeki tüm akarsular,
hatta D.S.I. tarafından  çeşitli amaçlarla açılan tüm kanallar,  doğal SIT alanı olan Acarlar
Gölü’ne  deşarj  olmaktadır.  Bu  nedenle  Longoz  Ormanı  kurulacak  endüstri  bölgesinden
doğrudan ve olumsuz yönde etkilenecektir. 



Endüstri bölgesinin atıkları, üretim ve yerleşim faaliyetleri, trafik yoğunluğu bölgenin
çok hassas bir ekosistem olan Doğal SIT alanını yok etmeye yetecektir.

Endüstri Bölgesi alanı   “Alüvyon”   ve “Pliyosen Çökeller”den oluşmaktadır  .    

MTA Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Afet Bölgesinin Jeoloji Haritasına göre, endüstri
bölgesi  alanının   bir  bölümü  “Alüvyon” bir  bölümü  de  “Pliyosen  Çökeller”den
oluşmaktadır. 

Endüstri bölgesi alanındaki alüvyon zeminler, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999
Düzce depremlerinin yolaçtığı yapısal yıkım ve can kayıplarının en fazla olduğu alanlardır.  

Hendek  Fayına  20  km  mesafede   ve  kum-çakıl  birinkitileri  ile  kaplı  olan  bölgenin,
oluşabilecek yakın veya uzak odaklı bir deprem sırasında gösterebileceği davranış çok önem
kazanmaktdır.  Bilindiği  gibi  Helenik  Yayında   meydana  gelmiş  olan  7-8  büyüklüğündeki
depremler (1856,1903), bu yöreden 500 km uzaklığındaki alüvyon zemin üzerinde yeralan
İskenderiye’de  sadece  tsunami  meydana  getirmekle  kalmayıp,  yapısal  hasarlara  da  yol
açmıştır. Burdur kentimizin 1914 yılında oluşan 7 büyüklüğündeki (Burdur-Hacılar Fayı) bir
depremden bu kentin Kurna deresi üzerindeki alüvyon yelpazesi üzerinde kurulmuş olması
nedeniyle önemli  derece hasara ve can kaybına neden olmuştur. Tarihsel depremlerin bu
yöre için  de titizlikle  araştırılması,  zengin  ekosisteme sahip bölgenin  ve ekonomik değeri
yüksek  olan  yatırımlar  için  hayati  önem  taşımaktadır.  Endüstri  bölgesi  ile  birlikte  yöreye
yoğun bir nüfusu artışı  beklendiğinden yıkıcı  bir  depremin insan hayatı  üzerindeki  etkinlik
durumu önem kazanmaktadır. Karada ve kısmen denizde meydana gelen 1943, 1944, 1951,
1957, 1967 ve 1999 depremleri; özelikle yer altı suyunun yüzeye yakın olduğu ve dolayısıyla
sismik  şiddeti  olumsuz  yönde  artırdığı  birçok  yerleşim  alanında  yapısal  hasar  ve  can
kayıpları, tahminlerin çok üzerinde gerçekleşmiştir.  

17 Ağustos depreminin Avcılar’da meydana getirdiği yıkımlar ve can kayıpları, episantırın 110
km uzağında olmasına karşın, dikkate değerdir.      

17  Ağustos  1999  Gölcük  merkezli  deprem  sonrası,  üniversitelerin  deprem  bölgesinde
yaptıkları incelemeler  “Yapı hasarlarında zeminin dinamik ve jeolojik özelliklerinin belirleyici
olduğunu  ortaya  koymuştur.“ Yayınlanmış  olan  bu  incelemelerin  sonuçlarına  göre,  “Bu
durum özellikle Gölcük, İzmit, Yalova, Sapanca, Adapazarı ve Akyazı’da gözlenmiştir.
Ölümle sonuçlanan hasarlar bataklık ve dayanımsız zeminler olan pekişmemiş çakıl-
kum-milden oluşan, alüvyon zeminler üzerinde gerçekleşmiştir.  

Fayın  yüzey  kırığına  çok  yakın  mesafede  olan,  hatta  doğrudan  fay  kırığı  üzerinde
bulunmasına rağmen, deprem sarsıntılarından daha az etkilenen sağlam zeminlerki yapıların
çoğunda ölümcül hasar olmamıştır. Buna karşın, depremin merkez üssü ve faydan uzakta
olan,  zayıf  zeminlerin  çoğunda  toplu  ölümle  sonuçlanan  yıkımlar  olmuştur.  Adapazarı
yerleşimi Sakarya nehri alüvyonu üzerinde yer almaktadır. Bu bölgede yeraltı suyu seviyesi
yüzeye yakındır. 

Özellikle Adapazarı kent merkezindeki hasarın büyük olmasının nedeni ise zemin büyütmesi
ve sıvılaşmasıdır. Her iki olayda da suya doygun, gevşek zeminlerde ve sonradan kurutulan
iskana  açılmış  göl  alanları,  dere  yatakları  ve  deniz  kıyılarında  gözlenmiştir.  Böyle
zeminlerdeki binalar (depreme dayanıklı olarak yapılsa bile) zemine gömülmekte ve/veya yan
yatmaktadır.  Adapazarı’nda sıvılaşma sonucu, binalar  zemin içine gömülmüş, çok sayıda
bina yan yatmış ve devrilmiş, binlerce insan yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. 



17  Ağustos  1999  Gölcük  ve  12  Kasım  1999  Düzce  depremleri,  rant  ve  kar  uğruna  bu
alanların  nasıl  yağmalandığını,  yokettiğini  gözler  önüne  sermiştir.  Yaşanan  felaketin
büyüklüğü  ve  acı  sonuçları  ortada  iken,  dava  konusu  serbest  bölge  kararı  ile  kamu
yönetimlerinin bu felaketten gerekli dersleri almadıklarını görmekteyiz. 

3- Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı Anayasaya aykırıdır

Anayasa’nın  56.  maddesi  “Çevre  Hakkını” sosyal,  ekonomik  hak  ve  ödev  olarak
nitelendirerek: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek,  çevre  sağlığını  korumak  ve  çevre  kirlenmesini  önlemek  devletin  ve
vatandaşların ödevidir. “ hükmünü getirmiştir.

Anayasanın “Kamu Yararı” başlığı altındaki 43. maddesinde, “Kıyılar, Devletin hüküm ve
tasarrufu  altındadır.  Deniz,  göl  ve  akarsu  kıyılarıyla,  deniz  ve  göllerin  kıyılarını
çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” hükmüne,

169.  maddesinde,  “  Devlet,  ormanların  korunması  ve  sahaların  genişletilmesi  için
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve
eyleme müsade edilemez....” hükmüne yer verilmiştir.   

Doğal kaynaklarımız olan ve denize parallel uzanan kumul alanlar, kıyılar ve denizin içi,
dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile  “serbest bölge”  ilan edilerek, “SİSBAŞ Sakarya
İpekyolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.” ye devredilmekte, devletin hüküm ve
tasasrufunda  altındaki  kamusal  alanlarımız  özel  ticari  bir  kullanıma  tahsis  edilmekte,  bu
alanlar  üzerinde  kurulacak  yapı  ve  tesisler  nedeniyle  Acarlar  Gölü  ve  Longoz  Ormanını
kapsayan alanların yok edilmesinin ortamlarını yaratmaktadır. 

Dava konusu Bakanlar  Kurulu  kararının,  Anayasanın  bu temel  maddelerine  açıkça aykırı
olduğu ve bu aykırılığın hukuk devleti kavramıyla da çeliştiği ortadadır. 

4 – Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı,  2872 sayılı  Çevre Kanunu ile 2863
sayılı  Kültür ve Tabiat Varlıklarını  Koruma Kanununa ve    4737 sayılı  Endüstri
Bölgeleri Kanunu’na    Aykırıdır.

Çevre Kanununun Amacı; bütün vatandaşların ortak mal varlığı  olan çevrenin korunması,
iyileştirilmesi,  kırsal  ve kentsel alanda arazinin ve doğal  kaynakların en uygun ve verimli
şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi,  ülkenin bitki
ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların
sağlık ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınmasını ekonomik ve sosyal
kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak sağlamaktır.

Bu  bir  çevre  hakkıdır.  İnsanın  varoluşu  ile  doğada  varolan  çevre  hakkı  da  varlık
kazanmaktadır. Çevre hakkı,  hem herkesin hakkıdır, hem de gelecek kuşakların hakkıdır.
Çevre hakkının varlığı, insan haklarının temelini oluşturmaktadır. 

“Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri  Bölgesi”  sahası;  batı-doğu yönünde yaklaşık  2 km
uzunluğunda,  1100 metre genişliğinde karadenize paralel  uzanan  bir  sahil  bandını
içine alan 222 hektarlık (2220 dönüm) bir alanı kapsamaktadır. 



Endüstri Bölgesi sahasının batısında “Acarlar Gölü ve Longoz Ormanını kapsayan alan”
yer almaktadır. Acarlar Gölü ve Longoz Ormanını kapsayan alan, Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.06.1999 gün ve 6265 sayılı kararı  ile  “1. Derece Doğal
SIT” alanı ilan edilerek tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 

Endüstri  Bölgelerinin  kuruluş  amaçları  4737  sayılı  Endüstri  Bölgeleri  Kanunu’nda
açıkca belirtildiğine, endüstri bölgeleri  yatırım ve üretimi artıracak bölgeler olduğuna
göre; bu bölgelerde kurulan sanayi tesisleri, altyapı tesisleri,  konut alanları, arıtma
tesisleri,  çöp  bertaraf  tesisleri,  fabrikalar,  yollar,  limanlar  gibi  tesislerin,  inşai  ve
endüstriyel faaliyetlerin doğayı, çevreyi ve ekosistemi yok edeceği açıkça ortadadır. 

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen endüstri bölgesi, kumul alanları,
gölü ve ormanları ile bir bütün olan  havzanın  ekosistemini kökten değiştirecektir.  

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı, 2872 sayılı Çevre Kanununa,  2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Kanununa açıkça aykırıdır. 

Dava  konusu  Bakanlar  Kurulu  kararı,  4737  sayılı  Endüstri  Bölgeleri  Yasası’nın
amaçlarına, konuyla ilgili mevcut mevzuata ve kamu yararına aykırıdır.

5 - Bakanlar Kurulu kararı, uluslararası anlaşma ve belgelere aykırıdır.

Bu karar,ülkemizin taraf olarak imza attığı;

* Stockholm Çevre Deklerasyonu’nda,

* 90 Paris Şartı’nda,

* 1992 Rio Zrvesi Sonuç Bildirgesi’nde,

* Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nde,

* Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda,

Belirtilen ve çevrenin korunması ile sürdürülebilir yaşam ilkelerine aykırıdır.

SONUÇ OLARAK

Dava konusu endüstri bölgesinin yer ve sınır tesbiti yapılırken; uyulması zorunlu hükümler
içeren imar, orman, çevre, kültür ve tabiat varlıkları, kıyı ve Hazine arazileri ile ilgili mevzuat
hükümleri dikkate alınmamış; kumullar, kıyılar, kültür ve tabiat  varlıkları, zeminlerin jeolojik
yapısı,  depremsellik  göz  ardı  edilerek  mahallinde  gerekli  inceleme  ve  araştırma
yapılmamıştır. Kararda;

 Doğal  kaynaklarımız  ve  biyolojik  zenginliklerimiz  yok  sayılmış,  doğal  ve  kültürel
değerlerimiz önemsenmemiştir.



 Kendine  özgü  ekosistemleri  olan,  canlı  hayatın  korunması  ve  gelecek  nesillere
devredilmesi yönünde bir duyarlılıktan ve bilimsellikten uzak kalınmıştır.

 Devletin  hüküm  ve  tasarrufu  altında  olan  kıyıların,  sulak  alanların,  sit  alanlarının
korunmasını göz ardı ederek; kumulların, kıyıların ve denizin kullanımında kamu yararı
yok sayılmıştır.

  4737 sayılı  Yasada öngörülen amaca, konuyla ilgili  tüm yasal düzenlemelere ve kamu
yararına aykırı tutum izlenmiştir. 

  17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri ile yaşadığımız felaketin  
    büyüklüğü  ve acı sonuçları ortada iken, bölgenin depremselliği göz ardı edilmiştir.  
   Hukuka ve kamu yararına aykırı  olduğu için yargı kararı ile iptal edilen serbest bölge
sahasının  bir  bölümü  endüstri  bölgesi  olarak  yapılaşmaya  açılarak,  yargı  karaı  da  yok
sayılmıştır

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı; Anayasaya, yasalara, yargı kararına ve kamu yararına
aykırıdır. 

İSTEM SONUCU :  Yukarıda açıklanan ve re’sen gözeteceğiniz nedenlerle,  dava
konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptaline ve açıkca hukuka aykırılığı ile ileride telafisi güç
kamu  zararlarına  neden  olacağı  gözetilerek  yürütmenin  durdurulmasına,  yargılama
giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile dilerim. 
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