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Karşı Taraf (Davalı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ANKARA

l. Hukuk MüşaviriV. Durmuş Özköksal - Aynı adresteVekili

İstemin özeti Danıştay Ondördüncü ve Altıncı Daireleri Müşterek Kurulunca verilen

yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 04/'t0/2017 günlü,E:20171891 sayılı karara, davacı

itiraz etmekte ve yürütmenin durdu rulması n ı istemekted ir.

Danıştay Tetk|k Hakimi Muhammed Şeker

25lO1l2O17 günlü, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılıDüşüncesi
Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının "Kesin Korunacak Hassas Alanlar"

başlıklı A bölümünde yer alan 2. maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, "Nitelikli Doğal Koruma Alanları"

başlıklı B bölümünde yer alan 4. maddenin (b) bendinde yer alan balkçı barınağı ifadesi ile aynı

maddenin (c)bendi, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları" başlıklı C bölümünde yer alan

2. maddenin (c), (ç) ve (d) bentleri ile dava konusu ilke kararının D bölümü yönünden davacının itirazının

kabulü, itiraza konu kararın, dava konusu edilen diğer maddelerine ilişkin kısımlar yönünden itirazın reddi

gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETiADİNA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

2510112017 günlü, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı Doğal Sit Alanları

Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının, "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" baş|ıklı A bölümünde

yer alan 2. maddesinin (a) bendindeki "Kesin yapı Vasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca

zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil

hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine", (b) bendindeki "Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret

arz eden yapıların yapılabileceğine", (c) bendindeki "Mevcut altyapı ve üst yapıtesisleri ile ruhsatlı veya

ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine" ve (ç) bendindeki "Herhangi bir yapı

Vapılmamak kavdıyla arıcılık faalivetlerinin yapılabileceğine" şeklindeki düzenlemelerin; "Nitelikli Doğal

Koruma A|anları" başlıklı B bölümünde yer alan 4. maddesinin (a) bendindeki "Kesin Korunacak Hassas

Alanlardaki faaliyetlerin yapılabileceğine", (b) bendindeki "Balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve ahşap

iskele yapılabileceğine", (c) bendindeki "Zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri olan telefon

hattı, GSM baz istasyonu, teleferik, telesiyejgibi uygulamaların yapılabileceğine", (ç) bendindeki "Doğal

kaynak suyunun isalesine ve ieotermal kavnak suvunun sondai ve isalesine yönelik uvqulamaların ilqili

Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda yapılabileceğine" ve (d) bendindeki "Kar ve rüzg5r devrikleri, doğal

afetlerden etkilenmiş, hastalanmış veya kıymet ağacı olmayan ağaçların bakımının yapılabileceğine veya

kaldırılabileceğine" şeklindeki düzenlemelerin; "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları"

başlıklı C bölümünde yer alan 2. maddesinin (a) bendindeki "Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli

Doğal Koruma Alanlarındaki faaliyetlerin yapılabileceğine", (b) bendindeki "Örttl altı tarım, kültür
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balıkçılığı ve entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine", (c) bendindeki "Katı atık
düzen|i depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu gibi uygulamaların
yapılabileceğine", (ç) bendindeki "Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin
yapılabileceğine" ve (d) bendindeki "Doğal peyzaj ve siIuet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, madÖı1 ve ,,

benzeri malzeme alınabileceğine, bu amaçla ocak açılabileceğine" şeklindeki düzenlemelerin; D

bölümünde yer alan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına llişkln Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelik ve llke Kararlarına aykırı olmamak ve Çevre Düzeni Planında belirtilen şartları aşmamak
kaydıyla; Çevre Düzeni Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan alanlarda, alt ölçekli imar
planı yapılmaksızın yapılabileceği belirtilen ku||anımlara, alanın özelliği göz önüne alınarak, koruma

amaçlı imar planına ve geçiş dönemi koruma esasları ve kulianma şartları belirlenmesine gerek

olmaksızın Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca

izin verilebileceğine" ilişkin düzenlemenin iptali ile llke Kararının, gerek söz konusu düzenlemelerin iptali

halinde uygulanma imkanının kalmaması gerekse genel olarak normlar hiyerarşisine aykırı olması
nedenleriyle bütünüyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Altıncı ve

Ondördüncü Daireleri Müşterek Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin

04l1012017 günlü, E: 2017lB91 sayı|ı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını

istemektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilk şeklinde, doğal sit kavramı

tanımlanmamış ise de, aynı Kanun uyarınca sit niteliğindeki alanların koruma ve kullanma koşullarını

belirleme konusunda yetkili kılınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 72B sayılı
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları lle llgili llke Kararı'nda doğal sil, "Jeolojik devirlerle,

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından

korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır."

şeklinde tanımlanmış; doğal sitlerin tespitine, koruma ve kullanma koşullarına ilişkin usul ve esaslar da

aynı llke Kararı ile belirlenmiştir.

17l09l2011 günlü, 2BO2B sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 648 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişik|ik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile doğal sitler

konusunda köklü değişikliklere gidilmiş ve anılan KHK ile 2863 sayılı Kanun'un "tanımlar ve kısaltmalar"

başlıklı 3. maddesine eklenen fıkra ile doğal sit; " jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle

olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli

al anl ard ı r." şeklinde tanımlanmıştı r.

Yine 648 sayılı KHK ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var|ıklarını Koruma Kanunu'na eklenen Ek

4. madde ile, doğal sitlerle ilgili olarak, 2863 sayılı Yasa'dan kaynaklanan yetki ve görevler, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı ile bu Bakanlığın bünyesinde kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez

Komisyonu'na devredilmiş ve aynı KHK ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşki|at ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 13/A maddesi ile, Bakanlık bünyesinde

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş, ayrıca 644 sayılı KHK'ya eklenen geçici 6. madde

ile de, tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilqili iş, işlem ve kararlara

ilişkin usul ve esaslar ile bu konularda görev yapacak komisyonların teşkili ve çalışma usul ve

esaslarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenleceği hükme bağlanmıştır.

Anı|an hükümler uyarınca çıkarılan ve 19107120,12 günlü, 28358 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına llişkin Usul ve Esaslara DairYönetmelikle doğal
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sit alanlarının tespit ve tesciline ilişkin yeni kriterler belidenmiş, bu alan|ar, kesin korunacak hassas
alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları
olarak üç kategoriye ayrılmış ve bu alanlara ilişkin tanımlamalar ile bu alanların ayırt edici özelliklerine

yer verilmiş, bu doğrultuda, bu Yönetmelik'te belirtilmeyen hususlara açıklık getirilmesi amacıyla anılan

Yönetmelikte be|irlenen doğal sit kategorileri esas alınmak suretiyle, 2510112017 günlü, 29959 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan dava konusu 0510112017 günlü, 99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve

Kullanma Koşulları llke Kararı alınmıştır.

Dava konusu İlke Kararının "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" başlıklı A bölümünde yer
alan 2. maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri i ncelendiği nde;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına llişkin Usul ve Esas|ara Dair Yönetmelik'in

"Tanımlar ve Kısaltmalal' başlıklı 4. maddesinin ,1. fıkrasının (o) bendinde "Kesin Korunacak Hassas

Alanlar, "Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistem/erin, türlerin, habitat ve jeolojik

jeomorfolojik özelliklerln korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri

sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlal' olarak tanımlanmış, "Kesln Korunacak

Hassas Alanların Ayırt Edici Özelliklerl'baş|ıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında ise, "Kaynak değerterinin

korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye

girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler

alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı

getirilen mutlak korunması gereken alanlardır." düzenlemesi getirilmiş ve anılan Yönetmelik'te Kesin

Korunacak Hassas Alanlar bakamından, bu alanlarda yapılaşmaya olanak sağlayan herhangi bir

istisnaya yer verilmemiştir.

Dava konusu 99 sayılı llke Kararı'nın "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" başlıklı A bölümünün

1. maddesinde, Korunan AlanlarınTespit, Tescil veOnayına llişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'in

yukarıda alıntısına yer verilen 7. maddesinin 1. fıkrası aynen tekrarlandıktan sonra 2. maddesinin dava

konusu (a) bendinde "Kesın yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan

alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve

orman yangn yolü', (b) bendinde "Devletin güvenlikve emniyeti için zaruret arz eden yapıların", (c)

bendinde "MevcLıt altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlt veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve

onarımlarının" ve (ç) bendinde "Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin", Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle yapılabileceği öngörülerek, dayanak Yönetmelikte

belirtilmeyen bir istisnaya yer verilmiştir.

Kesin Korunacak Hassas Alanların tanımı ve niteliği göz önünde bulunduru|duğunda, üst

normu açıklamak amacıyla çıkarılan dava konusu llke Kararının dayanağı Yönetmelikte belirtilmeyen bir

istisnaya yer vermesine hukuken olanak bulunmadığından, dava konusu llke Kararının A bölümünde yer

alan 2. maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde üst norm olan Yönetmeliği aşar nitelikte olması

nedeniyle hukuka uyarlık görülmemiştir,

Dava konusu İlke Kararının "Nitelikli Doğat Koruma Alanları" başlıklı B \öJ!ırn!ıq!g y9!
alan 4. maddesinin (b) bendi yönünden;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına llişl<in Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'in

"Nitelikli Doğal Koruma Alanların Ayın Edici Özelliklerl'başlıklı B. maddesinde; "Nitelikli Doğa| Koruma

Alanları; "Doğal yapıstdeğişmemlş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemliölçüde insan faaliyetleri

tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede

yaşayanların alanın mevcut kaynaklarınıkullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam
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şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır." şeklinde tanımlanmış, aynı maddenin 2. fıkrasında;
"Bıı alanlar,öıtü altıtarım uygulamalarıhariç tarım, kültür balıkçılığıhariç balıkçılıkfaaliyetleri vealanın
doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır.

Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması

esasf,r. " hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in B. maddesinin Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının sahip olması gereken

kriterleri düzenleyen 3, fıkrasında ise; bu alanların, modern yaşam ve önemli insan faaliyetleri tarafından

etkilenmemiş, kırsal yaşam özellikleri taşıyan, aşırı derecede ve uygunsuz insan kullanımı ve

mevcudiyetinden uzak alanlar olması gerektiği belirtilmiştir.

99 sayılı llke Kararının B bölümünün 4. maddesinin (b) bendinde ise; Nitelikli Doğal Koruma

Alanlarında Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve

ahşap iskele yapılabileceği kurala bağlanmıştır.

13l12l1996 günlü, 22846 sayılı Resnıi Gazete'de yayımlanan Balıkçı Barınakları

Yönetmeliği'nin "tanımlar" başlıklı 3. maddesinde "Balıkçı Barınağı"nın, her türlü balıkçı qemilerine

hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin

manevra yapabilecek|eri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu,

elektriği, ağ kurtarma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeribulunan, büyüklüğüne ve

sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını

ifade edeceği belirtilmiştir.

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nde yer alan bu tanım incelendiğinde, balıkçı barınaklarının

geniş bir alanda kurulan ve büyük ö|çüde yapılaşma gerektiren yerler olduğu sonucuna uluşılmaktadır.

99 sayılı llke Kararının dava konusu edilen Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında balıkçı barınağı

yapılmasına izin verilebileceği yolundaki düzenlemesinde ise, bu alanlarda yapılacak balıkçı

barınaklarının hangi ölçü ve büyüklükte olacağı, hangi tip yapı veya yapılardan oluşacağı konusunda

herhangi bir belirlemeye yer verilmemiştir.

Buna göre, önemli insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, kırsal yaşam özellik|eri taşıyan,

aşırı derecede ve uygunsuz insan kullanımı ve mevcudiyetinden uzak alanIar olması gereken Nitelikli

Doğal Koruma Alanlarında balıkçı barınağı yapılmasının, Yönetmelik ile istisna getirilen balıkçılık

faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığından, anı|an düzenlemenin dayanak

Yönetmelik hükmünü aşar nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Dolayısıyla, da,ıa konusu İlke Kararı'nın "Nitelikli Doğal Koruma Alanları" başlıklı B bölümünün

4. maddesinin (b) bendinde yer alan "balıkçı barınağı" ifadesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Dava konusu İlke Kararının "Nitelikli Doğat Koruma Alanları" başlıklı B bölümünde yer

alan 4. maddesinin (c) bendinin incelenmesinden;
llke Kararının "Nitelikli Doğal Koruma Alanları" başlıklı B bölümünde yer alan 4. maddesinin (c)

bendinde, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle; "ZorunlıJ olan alanlarda, teknik

altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM baz istasyonu, teleferik, telesiyej gibi uygulamalarının

yap ılabileceği" kurala bağlanmıştır.

llke kararının dayanağı olan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına llişkin Usul ve

Esaslara Dair Yönetmelik'in B. maddesinin 2. fıkrasında, bu alanlarda, alanın doğal yapısı ile uyumlu

çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübidik faaliyetlerin yapılabileceği öngörülmüştür.

Davalı idare tarafından Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının, koruma amaçları doğrultusunda

yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanması sağlanarak geleneksel yaşam şekil|erinin
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korunduğu alanlar o|duğu, bu alanlarda kaynak değerlerin kontrollü ve sürdürülebilir olması amacıyla
tedbirler a|ınarak sınırlı kullanımlara izin veriIebileceği belirtilmiş ise de; bu alanın tanımı ve nitelikleri ile

dava konusu llke Kararı ile zorunlu olan a|anlarda yapılabileceği öngörülen telefon hattı, GSM baz
istasyonu, teleferik, telesiyej gibi uygulamaların alana zarar verebileceği hususu göz önünde

bulundurulduğunda, llke Kararında yer alan "zorunlu o|an alan" ifadesinin muğlak bir ifade olduğu,

belirsizlik yarattığı ve açıklığa kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu İlke Kararı'nın "Nitelikli Doğal Koruma Alanları" başlıklı B

bölümünün 4. maddesinin (c) bendinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu İlke kararının "sürdürülebitir koruma ve kontrollü kullanım Alanları"
başlıklı C bölümünde yer alan 2. maddesinin (c), (ç) ve (d) bentleri yönünden;

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına lllşrin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'in

"Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarının ayırt edici özellikleri" başlıklı 9. maddesinin ,1.

fıkrasında bu alanlar; " Kesin koruııacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu

koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu

düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlal' olarak tanımlanmıştır, "Korunan

alanlara ilişkin genel ilkeler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde, "Korunan alanların

doğallığını muhafaza etmek ve mevcut koruma değerlerinin devamlılığının sağlanması" doğal sit

alanlarının korunmasında uyulması gereken ilkeler arasında sayılmıştır.

Dava konusu lll<e Kararının "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım" baş|ıklı C

bölümünde yer alan 2, maddesinin (c) bendinde; Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

"Katı atık düzenli depolama fesisı, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu gibi

uygulamaların yapılabileceği," (ç) bendinde; " Üst ölçekli planlara uygun otmak şartıyla sanayi tesislerinin

yapılabileceği" (d) bendinde ise;"Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve

benzeri malzeme alınabileceği, bu amaçla ocak açılabileceğf' belirtilmiştir.

Maddede sayılan faaIiyetlere ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı, diğer bir anlatımla, bu

faaliyetlerden hangilerine ne ölçüde izin verileceğine ilişkin madde metninde biraçıklık bulunmamaktadır.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarının nitelikleri dikkate alındığında; bu alanla

ilgili düzenlemelerde alanın doğallığını muhafaza etmek ve mevcut koruma değerlerinin devamlılığını

sağlamak amacının gözetilmesi gerektiği, böyle olunca yalnızca düşük yoğunluklu faaliyetlere ızin

verilmesi gerektiği; dava konusu düzenlemeler ile yapılabileceğiöngörülen faaliyetlerin ise Sürdürülebilir

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarının ve b,-ı a|anlarla etkileşim halinde bulunan/bütünlük gösteren

kesin korunacak hassas alanlar ve/veya nitelikli doğal koruma alanlarının doğal yapısının bozulmasına

yol açabilecek nitelikte olduğu, izin verilen faaliyetlerin bu haliyle sürdürülebilir koruma esasları

kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla, bu düzenlemelerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunan Alan|arın Tespit, Tescil ve Onayına llişrin Usul ve Esaslara Dair

Yönetmelikle düzenlenen koruma ilkelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu İlke Kararının D Bölümünün incetenmesinden;

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun "Sit alanlarında geçiş dönemi

koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma amaçlı imarplanı" başlıklı 17. maddesinin (a) bendinde,

bir alanın koruma bölge kurulunca sit o|arak ilanının, bu alanda her ölçekteki pIan uygulamasını

durduracağı ve maddede belirtilen süre ve usuller çerçevesinde, ilgili idarelerce, geçiş dönemi koruma

esasları ve kullanma şartları belidenmesinin ve koruma amaçlı imar planlarının görüşülerek

onaylanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
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99 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararının D bölümünde ise,

Çevre Düzeni Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan alanlarda, alt ölçekli imar planı

yapılmaksızın yapılabileceği belirtilen kullanımlara, alanın özelliği göz önüne aiınarak, koruma amaçlı

imar planına ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesine gerek olmaksızın

Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca ;zin

verilebileceği öngörülmüştür.

Görüldüğü üzere, ilke kararının dava konusu D bölümünde yer alan düzenleme 2863 sayılı

Kanunun yukarıda belirtilen hükmüne açıkça aykırılık oluşturduğundan, düzen|emede hukuki isabet

görülmemiştir.

İtiraza konu kararın, Yönetmeliğin dava konusu diğer maddeIerine iIişkin kısımlarına
geIince;

ltiraza konu kararın, Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer maddelerine ilişkin kısmı, hukuka

ve usule uygun olduğundan, davacının itirazı yerinde görülmemiştir,

Açıklanan nedenlerle; 2510112017 günlü, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları llke Kararının "Kesin Korunacak Hassas Alanlar"

başlıklı A bölümünde yer alan 2. maddesinin (a), (b), (c)ve (ç) bentleri; "Nitelikli Doğal Koruma Alanları"

başlıklı B bölümünde yer alan 4. maddesinin (b) bendinde yer alan "balkçı barınağı" ifadesi ile aynı

maddenin (c) bendi; "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım Alanları" baş|ıklı c bölümünde yer

alan 2, maddesinin (c), (ç) ve (d) bentleri ile dava konusu llke Kararının D bölümü yönünden davacının

itirazlarının KABULÜ ile, Danıştay Ondördüncü ve Altıncı Daireleri'nce oluşturulan Müşterek Heyetçe

verilen 04l1012017 günlü, E:20171891 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararın bu

kısımlarının kaldırılmasına ve 2577 sayılı Yasa'nın 27, maddesinde öngörülen koşullar

gerçekleştiğinden söz konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğu ile, Yönetmeliğin

dava konusu diğer maddeleri yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı

Yasanın aradığı koşu|ların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından davacının itirazının bu kısımlar
yönünden ise REDDINE oybirliği ile, O5l02l201B gününde karar verildi.
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KARş| oY

X- 25101120'17 günlü, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı Doğal Sit Alanları

Koruma ve Kullanma Koşulları llke Kararının, "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" başlıklı A bölümünde

yer alan 2. maddesinin (a) bendindeki "Kesin yapı yasağı olmak|a birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca

zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil

hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine", (b) bendindeki "Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret

arz eden yapıların yapılabileceğine", (c) bendindeki "Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya

ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine" ve (ç) bendindeki "Herhangi bir yapı

yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabileceğine" C bölümünde yer alan 2. maddesinin (c)

bendindeki "Katı atık düzen|i depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu

gibi uygulamaların yapılabileceğine", (ç) bendindeki "Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi

tesislerinin yapılabileceğine" ve (d) bendindeki "Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş,

maden ve benzeri malzeme alınabileoeğine, bu amaçla ocak açılabileceğine" D bölümünde yer alan

"Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına lllşkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve llke Kararlarına

aykırı olmamak ve Çevre Düzeni Planında belirtilen şartları aşmamak kaydıyla; Çevre Düzeni

Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan alanlarda, alt ölçekli imar planı yapılmaksızın

yapılabileceği belirtilen kullanımlara, alanın özelliği göz önüne alınarak, koruma amaçlı imar planına ve

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesine gerek olmaksızın Çevre Düzeni Planı

hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca izin verilebileceğine" ilişkin

düzenlemeler yönünden; yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesiiçin, 2577 sayılı ldariYargılama

Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşul|arın gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin

durdurulması isteminin reddıne ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, çoğunluk
kararı na katılmıyoruz.

üy"
Hasan
GÜZELER

üy"
Bilal
çALlŞKAN

A

7

UYAP Bitişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov,tr adresinden MLZ\Z/g - GW3gtbA - IİO2OXf - 8ql8MI= ile erişebiliriniz.

]



T.c.
DANlşTAY

ioani DAvA oeineı-eni KuRuLu
YD İtiraz No : 2017t1219

KARşı oY

XX- 25101l2017 günlü, 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı DoğalSit Alarıları

Koruma ve Kullanma Koşulları llke Kararının B bölümünde yer alan 4, maddesinin (c) bendindeki

"Zorunlu o|an alanlarda, teknik altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM baz istasyonu, teleferik, telesiyej

gibi uyguIamaların yapılabileceğine" ilişkin düzenleme yönünden yürütmenin durduruImasına karar

verilebilmesi için, 2577 sayılı ldari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların

gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına

yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyoruz.
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XXX- 25/01/2017 günlü,29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı Doğal Sit Alanları

Koruma ve Kullanma Koşulları llke Kararının "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım" başlıklı C
bölümünün 2. maddesinin (c) bendinde yer alan: Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

Katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekek yeri, akaryakıt istasyonu gibi

uygulamaların yapılabileceğine ilişkin düzenleme yönünden yürütmenin durdurulmasına karar

verilebilmesi için, 2577 sayılı ldari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların

gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına

yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyoruz.
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