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T.C.
DANI Ş TAY
ONDÖRDÜNCÜ DA İ RE
Esas Na :2015/6309

Karar No: 20161325
istemin Özeti : Karaman ili, Merkez İ lçesi, Akça şehir Köyü Mevkiinde
kurulmas ı planlanan "IV. Grup Kömür Oca ğı Projesi" için verilen 22.08.2014 günlü, 13697 say
ılı
"ÇED Olumlu Karar ı"n ı n iptali yolunda Konya 1. idare Mahkemesince verilen 29/05/2015 günlü,
E:201411 290, K:20151699 say ı lı kararı n,daval ı idare ve da yal ı yan ı nda müdahil vekilleri tarafı ndan
esas yönünden davac ılardan 5
vekili taraf ı ndan ise gerekçe yönünden temyiz
dilekçelerinde ileri sürülen nedenlerle bozulmas ı istenilmektedir.

.J

Davacı ları n Savunmas ı nı n Özeti : Davac ı lardan L.------- vekili tarafı ndan istemin
reddi gerektiğ i savunulmaktad ı r. Diğ er davac ı lar tarafı ndan ise savunma verilmemi ştir.
Dayal ı idarenin Savunmas ın ı n Özeti: Savunma verilmemi ştir.
Dayalı İdare Yan ı nda Müdahilin Savunmas ı nı n Özeti : Savunma verilmemiştir.
Dan ış tay Tetkik Hakimj
Düş üncesi
onanmas ı gerektiğ i düşünülmektedir.

: Halil Ibrahim Abay
: Temyiz istemlerinin reddi ile Mahkeme karar ı n ı n

TÜRK M İLLETi ADINA
Hüküm veren Dan ış tay Ondördüncü Dairesince i şin gereğ i görü şüldü:
İ dare ve vergi mahkemeleri taraf ı ndan verilen kararlar ı n temyiz yolu ile incelenerek
bozulabilmeleri 2577 say ıl ı Idari Yarg ı lama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen
nedenlerden birinin bulunmas ı halinde mümkündür. Yukar ıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme
kararı ve dayand ığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmas ı n ı gerektirecek bir sebep de
bulunmad ığı ndan, temyiz istemlerinin reddi ile an ı lan kararı n ONANMASINA, temyiz giderlerinin
istemde bulunanlar üzerinde b ırakılması na, dosyan ı n Mahkemesine gönderilmesine, 2577 say ı l ı
idari Yarg ı lama Usulü Kanununun 20/A maddesi uyar ı nca, karar düzeltme yolunun kapal ı
olduğ unun duyurulmas ı na, 2610112016 tarihinde oybirli ği ile karar verildi.
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