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ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİ OLDUĞU KABUL EDİLEN BAZ
İSTASYONLARI YÖNETMELİĞİ’NİN YÜRÜTMESİ DANIŞTAY TARAFINDAN
DURDURULMUŞTUR
Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi Uyarınca Bugüne Kadar Kurulan Baz İstasyonlarına Verilen
Sertifikaların Geçersiz Olduğuna, Kurulan İstasyonların Hukuka Aykırı Şekilde Kurulduğuna
Karar Verilmiştir
Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından 2010/11 ve 12 E. numaraları ile Danıştay’a açılan
davalarda 16.05.2009 Tarih ve 27230 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik
Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’in yürütmesi durdurulmuştur.
Mahkemenin kararı ile Yönetmeliğin yayımından önce
verilmiş olan ve baz istasyonları kurulmadan önce Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından operatör
şirketleri olan Turkcell, Vodafone, Avea’ya verilen
güvenlik sertifikalarının geçerli olduğuna dair geçici 1.
madde hükmünün hukuka aykırılığına hükmedilerek
bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında kurulan baz
istasyonlarına verilen güvenlik sertifikalarının geçerliliğini
korumadığına karar verilmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile,
elektromanyetik etkileri dolayısıyla çevre ve halk sağlığı
yönünden büyük endişe uyandıran ve halihazırda
kaldırılmaları için ülkemizin dört bir yanında binlerce
davanın görüldüğü baz istasyonlarını ve etkilerini
kamuoyu ile birlikte yeniden tartışmak için çok önemli bir
fırsat doğmuştur.
Bu fırsat, baz istasyonlarının kurulmasından önce salt
apartman sakinlerinden değil, istasyonun kurulduğu tüm
mahalleden izin alınmasına, istasyonların Çevresel Etki
Değerlendirmesi raporu düzenlenmeden kurulamamasına
imkan verecek, halkın vicdanı rahatlatacak ve sağlığını
tehlikeye atmayacak yeni bir Yönetmelik yapılması için
çok önemli tarihi bir fırsat olması için konu tüm kesimlerce
tartışılarak yeni bir Yönetmelik hazırlanmalıdır.
Bu fırsat, Anayasa’nın 56. maddesi ile teminat altına alınan
ülkemiz ve halkımızın sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşam hakkının en üstün hak olduğunun kabulü ile
Anayasa’nın 172. maddesinde düzenlenen tüketicinin
korunması ve halkın kararlara katılım sürecindeki rolünün
aktif bir şekilde uygulanması açısından tarihi bir fırsattır.
2010 Senesinin Başında Dava Açılmıştır
Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği
tarafından 2010 senesinin başında açılan 2 davada
da güvenlik mesafesinin ve hesabının, meskun mahal
tanımının soyut tanımlar olduğu, meskun mahal içinde
yapılacak montajlarda Yönetmelikte belirtilen soyut
güvenlik mesafesine uyulmak dışında başka bir tedbir
aranmamasının kabul edilemeyeceği belirtilmiş,
· Yönetmelik kapsamında yer alan sabit elektronik
haberleşme cihazlarından yayılan elektromanyetik

dalganın; çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana
getirebileceği etkileri minimuma indirgemek amacıyla
güvenlik mesafesini tanımlayan 4/1-F,
· Güvenlik mesafesine göre kurulan, her bir sabit
elektronik haberleşme cihazı için, işletici/işletmeciye
verilen belge olan güvenlik sertifikasını tanımlayan
4/1-G,
· insanların kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu
yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren
500 m uzaklıktaki mesafeyi meskun mahal olarak
tanımlayan 4/1-L,
· Elektromanyetik ışınlara ortalama zamandan daha uzun
süre ile sürekli maruz kalma halini tanımlayan 4/1-Ö,
· güvenlik mesafesinin nasıl belirleneceği ile ilgili 6,
· meskun mahal içinde yapılacak montajlarda iptali
istenen 6. maddedeki güvenlik mesafesinin dikkate
alınacağına dair 8/1,
· güvenlik sertifikası alınmasının şartlarını belirleyen 9/1
ve 2. fıkraların,
· Yönetmeliğin yayınlanmasından önce verilen tüm
güvenlik sertifikaların geçerli olduğuna dair GEÇİCİ 1.
maddenin
· Ve bu maddelerin iptali halinde Yönetmeliğin
uygulanması mümkün olmayacağı için Yönetmeliğin
tamamının iptal edilmesini
istemiştik.
Danıştay 13. Dairesi ise, yönetmelik hazırlanırken kısıtlı
sayıda belli başlı kurum ve kuruluşlardan alınan görüş
özetlerine itibar ederek yürütmeyi durdurma talebimizi
reddetmişti. Bu karar basın yayın organlarında kesin karar
gibi açıklanmış ve “Danıştay son sözü söyledi” şeklinde
haberlere konu edilmiş, kamuoyu bilerek ve isteyerek
yanlış yönlendirilerek tüketiciler mağdur edilmişti.
Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği
olarak bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’na itiraz ederken bu kararın nihai karar olmadığını
kamuoyuna açıklamış ve itiraz sonucunun beklenilmesini
istemiştik. Ancak bu isteklerimiz dikkate alınmadığı gibi,
bu süre içinde de yanlı ve aldatıcı haberlerin de ardı
arkası kesilmedi. Danıştay 13. Dairesinin olumsuz “ara”
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kararı sanki kesin ve tartışmasız nihai bir kararmış, bu
karara yaptığımız itiraz da reddedilmiş gibi duyuruldu ve
kamuoyu ile tüketiciler yanlış bilgilendirilmek suretiyle
çevre ve halk sağlığı tehlikeye atıldı. Ancak biz yılmadık,
mücadele ettik ve nihayet kazandık.

Mahkeme Kararı Ne Diyor?
Bugün geldiğimiz noktada, baz istasyonlarının sağlık
riskleri Danıştay’ın en üst kurulu tarafından da kabul
edilmiş ve dava konusu Yönetmeliğin uygulamayı
belirleyen hükümlerinin tamamı, dolayısıyla bugüne
kadar verilen tüm güvenlik sertifikalarının da geçerli
olduğuna dair geçici 1. maddesinin geçersiz olduğuna
karar verilmiştir.
Mahkemenin kararında, Anayasa ile devlete verilen
görevlerin yaşama geçirilmesinin büyük öneme sahip
olduğu, bu görevlerin yerine getirilmesi, belli bir
plan ve program çerçevesinde gözetim ve denetim
ile gerçekleştirilebileceği, Anayasa’da yer alan sağlıklı
ve dengeli bir çevre kavramına doğal güzelliklerin
korunduğu, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik
gelişmelerin getirdiği hava ve su kirlenmesinin önlendiği
çevre kadar belli bir plan, program ve bilimsel çalışmaya
göre düzenlenmiş çevrenin de gireceği vurgulanarak;
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı dikkate
alınarak öncelikle baz istasyonlarının meskun mahalde
kurulmasının gerekli olup olmadığının bilimsel
çalışmalarla desteklenen bir Yönetmelikle düzenlenmesi
gerekirken Yönetmeliğin hazırlık aşamasında yeterli
bilimsel çalışmanın yapılmadan ve bilimsel çalışmalarla
desteklenmediği ifade edilmiştir.
Yönetmeliğin hazırlanırken üniversite, sivil toplum
kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlarla birlikte yapılacak
bilimsel çalışmalar sonucu düzenleme yapılması
gerekirken buna ihtiyaç duyulmadan düzenleme yapıldığı
belirtilerek Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları
Derneği’nin itirazları kabul edilerek 13. Daire’nin kararı
kaldırılarak Yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur.
Mahkeme Kararı İle Baz İstasyonlarının Elektromanyetik

Kirlilik Etkilerinin De Çed Yönetmeliği Sürecine Tabi
Kılınarak Değerlendirilmesi Ve Karar Süreçlerinin Halkın
Katılımına Açılan Yeni Bir Düzenlemenin Yapılması İçin
Tarihi Bir Fırsat Doğmuştur
Mahkeme kararı ile Anayasa ile devlete verilen görevlerin
belli bir plan, program ve bilimsel çalışmalara dayanması,
bu sürecin belli bir plan ve program çerçevesinde gözetim
ve denetimine halkın ve ilgili meslek odalarının katılımının
sağlanması ve kendileri ile ilgili kararlarda söz sahibi
olmasının hukuki yönetim araçlarından birisi olan Çevresel
Etki Değerlendirmesi sürecinin işletilmesi için gerekli
girişimlerde bulunmalı ve yeni Yönetmelik hazırlanırken bu
süreç açık ve net biçimde düzenlenmelidir.
Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği her
zaman çevre ile halk sağlığının korunması ve halkın sağlık
ve çevresi ile ilgili kararlara etkin katılımı mücadelesinin her
zaman arkasında olmuştur, bundan sonra da olacaktır.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Anayasa’nın 135.
maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı
yasa ile 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kuruluşu
niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Tüketici Hakları Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 03.05.2004
tarih ve 04/7251 Sayılı kararı ile kamu yararına çalışan bir
dernektir.

ÇMO PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI
Üyelerimize daha hızlı ve sağlıklı hizmet sunulması hedefini gerçekleştirmek için ülkenin dört bir yanından gelen Oda
Çalışanlarımız ile 28 Aralık 2010 tarihinde ÇMO Personel Toplantısı gerçekleştirildi. Odamızın idari ve mali işleyişini
güçlendirme ve kurumsallaşma adına düzenlenen ve Oda Genel Sekreteri Hasan Şevki Çifçi’nin açılış konuşmasını
yaptığı Toplantıda “Odanın görünen yüzünün” Odamız çalışanları olduğu vurgulandı. Açılış konuşmasının ardından söz
alan, Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Mert GÜVENÇ ile Muhasebe ve Belgelendirme birimlerindeki çalışanlarımız tarafından
sunumlar gerçekleştirildi. Üye kayıt, Muhasebe ve Belgelendirme gibi çalışmalarda üyelerimizin sıklıkla sormuş olduğu
soruların paylaşıldığı toplantıda, en doğru şekilde üyelerimize hizmet vermenin yöntemleri tartışıldı. Ayrıca toplantıda
Odamız çalışanlarının, üyelerimize daha hızlı ve sağlıklı hizmet sunmasının Yönetim Kurullarının çalışmalarında
yaratmış olduğu katkıları anlatıldı. Kamu hizmeti veren Odamız çalışanlarına yerellerinde yapmış oldukları çalışmalarda
gösterdikleri büyük özveri için teşekkür edilerek ÇMO Personel Toplantısı sonlandırıldı.

