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HATAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı

: E-26634441-220.01-1802378

24.09.2021

Konu

: "S:88737 (Er:3397979) Ruhsat Numaralı
Kalker Maden Ocağı" ÇED Süreci
Sonlandırma

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) Çevre ve Şehircilik Bakalığı'nın 21.06.2021 tarihli ve E-14108550-220.01 1152197 sayılı
yazısı.
b) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 26.07.2021 tarihli ve
E-29060894-611.02-2021-841/14506 sayılı yazısı.
c)D Sİ Genel Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarihli ve E-22549675-611.02-1434529 sayılı yazısı,
ç) Doğa Koruma Daire Başkanlığının 11.08.2021 tarihli ve E-62865314-611.02-2236933 sayılı
yazısı.
d)Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli ve
58003700-1690901 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ile, Hatay ili, İskenderun ilçesi, Akarca Mahallesi Mevkiinde İskenderun
Demir ve Çelik A.Ş. tarafından yapılması planlanan "S:88737 (Er:3397979) Ruhsat Numaralı Kalker
Maden Ocağı" projesi ilgili olarak ÇED Yönetmeliği Ek-III' de yer alan ÇED Genel Formatı
çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği' nin 8. maddesi
gereğince ÇED süreci başlatılmıştır.
İlgi (b)'de kayıtlı kurum görüşünde;
• Talep edilen ÇED Alanının, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 72 sayılı
kararı ile onaylanan İskenderun İlçesine ait 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında
söz konusu alanın bir kısmı " Orman Alanı" bir kısmı "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı"
olarak planlı olduğu,
• Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı içerisinde bulunan alanın insan ve çevre sağlığı açışından
herhangi bir olum suz etki oluşturmaması için, planlanan alan yerine alternatif alan
değerlendirmesinin daha uygun olacağı ve dolayısı ile projenin uygun bulunmadığı,
İlgi (c)'de kayıtlı kurum görüşünde;
• ÇED alanının kuzey mücavirinden Derebani Deresi dere yatağının geçtiği, proje sahasının yamaç
arazide yer aldığı, ayrıca ÇED sahasının kuzeyinden planlama aşamasında olan Ayşenur Reg. ve
HES projesine ait ünitelerin geçtiği,
• Söz konusu madencilik sahasının hali hazırda izinli olarak çalışılan bölgelerinden, Derebani Deresi
dere yatağına faaliyetten kaynaklı malzeme akışlarının olduğu, akışa geçen maden atığı/pasa
malzemesi için herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı, yamaçta bulunan ve akışa geçen malzeme
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sebebiyle doğal şev stabilitesinin bozulduğu, şev stabilitesinin bozulması nedeniyle arazide
heyelan olma riskinin arttığı,
İzinli madencilik faaliyet sahasının güney mücavirinde yer alan mevsimsel akışa sahip Akarca
Deresi dere yatağına müdahale edilerek doğal akış şartlarının ortadan kaldırıldığı, Akarca deresi
üzerinden yol geçişi sağlandığının tespit edildiği,
Mevcut durumda izin talep edilen ocak sahasının dik yamaçta bulunmasının, faaliyet kaynaklı dere
yatağına intikal edecek malzemelerin Derebani Deresi dere yatağı 1+00 lan mansabında yer alan
Karşıyaka Mahallesinde yaşanabilecek taşkın zararlarının artmasına neden olacağının (tuzaklanan
rusubat malzemenin feyezanla taşınması, heyelan oluşması durumunda Derebani Deresinde
göllenme yapması ve akabinde suyun bir anda boşalması vs. nedenlerle) tespit edildiği,
Söz konusu dere yataklarına intikal eden malzemenin feyezan/aşırı yağış durumlarında taşınarak,
Derebani Deresinin yaklaşık Km: 1+000 mansabında ve Akarca Deresinin yaklaşık Km: 2+000
mansabında yer alan yerleşim yerinde (Karşıyaka Mahallesi) yaşanabilecek muhtemel taşkının
etkilerini arttıracağından, dere yatağına intikal eden malzemenin feyezan/aşırı yağış anında akışa
geçmemesi için ivedilikle temizlenmesi ve bahse konu müdahalelerin kaldırılması gerektiği,
Dere yatağı üzerinden gerçekleştirilecek yol geçişi ile alakalı olarak hazırlanacak projelerin DSİ
6.Bölge Müdürlüğüne sunularak hidrolik olarak uygunluk görüşü alındıktan sonra fenni usul ve
esaslar doğrultusunda hayata geçirilmesi ve dere yataklarının doğal akış rejiminin sağlanması
gerektiği,
Netice olarak, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2006/27 sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu Başbakanlık Genelgesi ve 03.05.2019 tarih ve
30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü
Yönetmeliği" hükümlerine istinaden izin talep edilen madencilik faaliyetinin gerçekleştirilmesinin
mevcut haliyle uygun bulunmadığı,

İlgi (ç)'de kayıtlı kurum görüşünde;
• Bahse konu proje alanının "Tarım ve Orman Bakanlığı'nm 03.03.2014 tarih ve 47644 sayılı
(2014/1) Genelgesinin 5. madde c bendi, 2.maddesi "I. Grup ve I I (a) Grubu madencilik
faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı alanlar Deniz sahili ön görünümünde olup, kıyı
çizgisinden itibaren en az 5 km.lik mesafede kalan" alanlarda" kapsamında madencilik faaliyetleri,
faaliyetin deniz sahili ön görünümünde ve kıyı çizgisinden itibaren en az 5 km.lik mesafe içinde
kalması nedeniyle yasaklanm ış olduğundan, bahse konu faaliyetin uygun görülmediği
belirtilmektedir.
Bu itibarla, Bakanlığımızın ilgi (d)'de kayıtlı yazısı ile; "S: 88737 (Er:3397979) Ruhsat Numaralı
Kalker Maden Ocağı" projesi ile ilgili olarak ilgi(b), (c) ve (ç)'de kayıtlı yazılar kapsamında, 25.11.2014
tarihli ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliğinin 6.maddesi 4.bendi (Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar
tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından ııygun olmadığının tespiti
halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır.) gereği söz konusu projeye ilişkin ÇED sürecinin
sonlandırıldığı" Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Nizamettin ÜLKER
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
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Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

İskenderun Kaymakamlığı
İskenderun Belediye Başkanlığı
Akarca Mahallesi Muhtarlığı

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş
Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı N o:l
Payas HATAY
Mosk Çevre Ar. Sis. Ürt. İnş. Madencilik İş sağlığı
ve Güvenliği Müh. Müş. Turz. Özel eğitim Elek.
Kuaför Hiz. Tıbbi Malz. Paz. Taahhüt Tic. ve San.
Ltd. Şti.
Kurtuluş Mah. Nuri sabuncu Bulv. Yeni Valilik
Karşısı Seyhan/ADANA
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