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● Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), bir proje için 
izin verilip verilmeyeceği konusunda projelerinin 
olası etkileri hakkında bilgi sağlayan ve karar 
vericilere yol gösteren bir karar destek aracıdır.

● Bir yatırımın çevre üzerindeki olası etkilerini 
belirlemeyi amaçlayan tahmine dayanan bir araçtır.



ÇED
● Gerçekleştirilmek istenen ve çevre üzerinde önemli 

etkileri olabilecek yatırımlara yetkili merciler 
tarafından gerekli onay verilmeden önce, çevresel 
etkilerinin araştırılmasıdır. 

● Bu araştırmanın amacı, bu faaliyetlerin çevre 
üzerindeki etkilerinin yanında alternatiflerinin de 
belirlenmesidir.
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Çevre Hukuku İlkleri ve ÇED
● ÇED’nin çevre kirliliğinin henüz doğmadan önlenmesi hususu 

Önleme İlkesiyle, 
● Pek çok kamu kurum ve kuruluşun süreçte etkin rol oynaması 

dolayısıyla İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesiyle, 
● Halkın katılımının sürecin en önemli aşamalarından biri olması 

dolayısıyla Katılım İlkesiyle, 
● ÇED raporundaki taahhütlere uyulmaması ve çevre kirliliğinin 

oluşması sonucu yaptırımların uygulanması dolayısıyla Kirleten 
Öder İlkesiyle,

● Ayrıca ÇED Raporundaki alınması gereken tüm ayrıntılı tedbirler 
nedeniyle İhtiyat İlkesiyle ilişkisi bulunmaktadır.



2872 Sayılı Çevre Kanunu
●Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu 

çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve 
işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya 
proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. 

●Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı 
alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı 
ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma 
başlanamaz ve ihale edilemez.



2872 Sayılı Çevre Kanunu
● “Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama 

faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı 
dışındadır” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 
15.01.2099 tarih ve E.2006/99, K. 2009/9 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir.

●Anılan hüküm daha önce Yönetmelik hükmü 
olarak düzenlenmiş ve Danıştay tarafından iptal 
edilmiştir.



● Sonuç olarak ÇED, çevreye olabilecek olası önemli 
etkileri detaylı şekilde açıklayan bir ÇED raporunun 
yayınlanmasının gerektirir. 

● Tarafların karşılıklı görüşmesi ve halkın katılımı bu 
değerlendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. ÇED bu 
nedenle öngörülü, katılımcı bir çevre yönetim 
aracıdır



Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

●         - Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin 
işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve 
denetlenmesini,

●         - Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür 
projeler için isteneceği ve içereceği konuları, 

●         - Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve 
teknik usul ve esasları,

●         - Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve 
İnceleme Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili 
çalışmaları,

●         - Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde 
etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının 
güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını kapsar.



ÇED Yönetmeliği md.23
● Askeri projelerle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi 

uygulamaları ilgili kurumun görüşü alınarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. 



ÇED Yönetmeliği Değişiklikleri 

● İlk yürürlüğe giriş tarihi: 07.02.1993
● Birinci Değişiklik: 23.06.1997
● İkinci Değişiklik : 06.06.2002
● Üçüncü Değişiklik : 16.12.2003
● Dördüncü Değişiklik : 17.07.2008
● Beşinci Değişiklik     : 03.10.2013
● Altıncı Değişiklik       : 25.11.2014

ÇED Yönetmeliği, üzerinde en çok tartışılan, en 
fazla değişikliğe uğrayan ve iptali talebi ile yargı yoluna 
başvurulan düzenleme olma özelliğine sahiptir  



ÇED Yönetmeliği
●Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir 

kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin 
önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek 
bulunmadığını belirten Bakanlık kararını,

●  Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: 
Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel 
etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının 
gerektiğini belirten Bakanlık kararını, 



ÇED Yönetmeliği
● Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme 
Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate 
alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak 
önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul 
edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine 
gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,

● Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme 
Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate 
alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 
uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını, 



ÇED Yönetmeliği
● Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi 

planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin 
yapılması için Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde 
belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası 
çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona 
eren süreci, 

● Duyarlı yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, 
ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı 
olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını 
bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz 
mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler 
uyarınca korunması gerekli görülen Yönetmeliğin EK-
V’inde yer alan alanları, 



ÇED Yönetmeliği
● Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında;
● "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu",
● "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz",
● "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir“
● "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" 

kararlarını verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
aittir. 

● Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda "Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının verilmesi 
konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek Valiliklere 
devredebilir. 



Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlama Zorunluluğu 

● Yönetmeliğin;
●              a) EK-I listesinde yer alan projelere,
●              b) Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup "Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projelere, 
●              c) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı 

dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/
veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı toplamı 
Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya 
üzerindeki projelere, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporu hazırlanması zorunludur.



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER 
LİSTESİ

● 1- Rafineriler,
● 2- Termik güç santralleri,
● 3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar,
● 4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler,
● 5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden 

metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler vasıtası 
ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri,

● 6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme 
veya dönüştürme projeleri,



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ
● 7- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri 

kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya 
tesisleri,

● 8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,
● 9- Yollar, geçişler ve havaalanları,
● 10- Suyolları, limanlar ve tersaneler,
● 11- Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar,



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ
● 12- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri katı atıkların yakma, kompost 

ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması ve bertaraf edilmesi için 
kurulan tesisler ve/veya alanı 10 hektardan büyük veya hedef yılı da 
dahil depolanacak katı atık miktarının günlük 100 ton ve üzeri olan 
katı atık depolama tesisleri, atık barajları, atık havuzları.

● 13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu 
yeraltında depolama projeleri,

●  14- Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma 
projeleri,

●  15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan 
baraj ve göletler.),

●  16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller,
●  17- Kapasitesi 150 000 eşdeğer kişi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri 

kapasiteli atık su arıtma tesisleri,



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ

●  18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin 
birlikte yapıldığı tesisler),

● 19- Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (10000 adet ve 
üzeri büyükbaş, 20000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli),

●  20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği kapasitesi aşağıda 
belirtilen tesisler,

●  21- Kültür balıkçılığı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri).
●  22- Entegre yağ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyağ eldesinin 

ve rafinasyon işleminin birlikte yapıldığı tesisler).
●  23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten 

peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler),
●  24- Maya fabrikaları,
●  25- Şeker fabrikaları, 



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ
● 26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri, 
● 27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, 

merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama 
birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 
ton/yıl ve üzeri),

●  28- Madencilik projeleri,
●  29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doğal 

gazın çıkarılması.
●  30- Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 

mm ve üzeri çaplı borularla taşınması.
●  31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri,           



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ
●   32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun 

enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt 
sahaları).

●   33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, 
petrokimya ve kimyasal madde depolama tesisleri.

●   34- Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden 
tesisler hariç) işleme tesisleri (500 ton/yıl ve üzeri).

●   35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil 
köyleri ve/veya turizm kompleksleri.

●   36- İhtisas Sanayi Bölgeleri (EK-I ve EK-II Listelerinde yer 
alan faaliyetler).



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK 
PROJELER LİSTESİ
●  37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).
●  38- Tarım İlaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin 

üretildiği tesisler,
●  39- Motorlu taşıtların üretimi,
●  40- Demiryolu taşıtlarının üretimi,
●  41- Hava taşıtlarının üretimi,
●  42- Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve 

üzeri),
●  43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, 

kolon, sırt kauçuğu, kord bezi ve benzeri),
●  44- Seramik, kiremit, tuğla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana 

hammadde kapasitesi 100.000 ton/yıl üzerinde olanlar).



Seçme Eleme Kriteri
●  Yönetmeliğin;
●              a) EK-II listesinde yer alan projeler,
●              b) Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı 

dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı 
ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış 
toplamı Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer 
veya üzerindeki projeler, 

             seçme eleme kriterlerine tabidir.



ÇED SÜRECİ  

ÇED Başvuru Dosyasının Bakanlığa Sunulması 

ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı 

Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı 

ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması 

  

İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 

ÇED Olumlu Kararı            ÇED Olumsuz Kararı



Bakanlığa Başvuru ve İnceleme 
● Proje sahibi, projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının 

gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde 
Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım 
dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan 
bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza 
sirkülerini Bakanlığa sunar. 

●  Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını  Yönetmeliğin 
Ek-IV’ünde yer alan kriterler çerçevesinde beş işgünü içinde inceler. 
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması 
halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister.

●  Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan proje tanıtım 
dosyaları iade edilir başvuru geçersiz sayılır.

●   Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir 
veya inceletebilir.



ÇED’in Hukuki Niteliği
● ÇED kapsamında belli aşamaları içeren idari bir süreçtir. 
● Bu süreç sonucunda verilen “kararın” hukuki niteliği nedir?
● ÇED süreci sonucunda, mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak 

“karar mercii” tarafından nihai bir sonuca ulaşılmaktadır. 
● Burada vurgulanması gereken husus, bu kararın ÇED 

Raporunu hazırlayan ve inceleyen uzmanlar tarafından değil, 
karar mercii tarafından verilmesi ve karar merciinin, ÇED 
Raporundaki sıralamada çevresel açıdan en iyi durumda 
olmayan alternatiflerden biri üzerinde de karar vermesinin 
mümkün olabildiğidir. 



● Değerlendirmenin içeriğinin tanımlanması ve esas 
alternatifleri ile birlikte önerilen proje ile bağlantılı 
önemli konuların saptanmasını içeren ve genellikle 
kapsam belirleme olarak adlandırılan aşama,

● Yatırımın çevre üzerindeki olası etkilerine ve bu etkilerin 
nasıl azaltılacağına ilişkin kapsamlı bir 
değerlendirmenin yapılması ve bunun sonucunda bir 
ÇED raporunun ortaya konulması,

● ÇED sürecinin bulguları hakkında halk ile karşılıklı 
görüşmede bulunulması ve nihai kararın verilmesi 
aşamasıdır.



● ÇED birçok kamu kurumunun dahil olduğu ve 
aşamaları idare tarafından yürütülen bir süreçtir. 
Sürecin başlatılmasına ve sona erdirilmesine ilişkin 
idari işlemler, çerçevesi ÇED yönetmeliği ile 
belirlenmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yerine getirilmektedir. Sürecin başlatılması 
bir sıra adımla gerçekleştirilir ve sürecin tamamı bir 
takım aşamalardan oluşur.



● Bu anlamda ÇED, belirli ve nihai bir sonucu doğurmak 
amacıyla birbirini takip eden ve tamamlayıcı bir dizi 
işlemden oluşmaktadır. Buna “Zincir İşlem” 
denilmektedir.

●  İki özelliği vardır. Birincisi, zinciri oluşturan halkaların 
(aşamaların), hedeflenen nihai işlem ortaya çıkıncaya 
kadar (nihai ÇED Kararı), belirli bir süreklilik, 
devamlılık içinde birbirini izlemesi gerekir. Nihai işlemi 
oluşturan diğer halka işlemlere karşı iptal davası 
açılması mümkün değildir.



● Ancak zincirin parçası durumundaki halka işlemler ile 
(ÇED sürecinin aşamaları), nihai işlem (nihai ÇED 
Kararı) arasındaki hukuki bağın zayıf ve çözülebilir 
nitelikte olması halinde, bu işlemlerin zincirden 
koparılarak bağımsız şekilde “ayrılabilir işlem” kuramı 
uyarınca iptal davasının konusu olması mümkündür.

●  Ancak yargı mercileri, ÇED sürecindeki aşamalardaki 
işlemlerin ayrı iptal davasına konu olamayacağına karar 
vermiştir.



● Sonuç olarak, faaliyet konusu ile ilgili, inceleme 
değerlendirme komisyonu üyesi kurum ve kuruluşların 
ÇED sürecinde sorumlulukları olsa bile, nihai karar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir. 
Bakanlıkça verilen bu nihai karar, hukuki sonuç 
doğurmaktadır.

● İptal davaları yoluyla, idarenin eylem ve işlemlerinin 
hukuka uygun olup olmadığı incelendiğinden, 
davacının iptal istemini haklı gösteren sebeplerin 
hukuka uygunluğu denetlenmektedir.



● Davacı söz konusu işlemin (örn ÇED Kararının) belli 
bir unsurunun hukuka aykırı olduğunu (uygulamada 
genellikle bu şekilde dava açılır) veya sadece söz 
konusu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek 
dava açabilir. 

● Mahkemeler, iddia edilen iptal sebepleri ile bağlı 
olmadan, hukuka aykırılığı iddia edilen işlemi yetki, 
şekil, sebep, konu ve amaç unsurları açısından inceler.



İvedi Yargılama Usulü
● ÇED sonucu alınacak kararlara ilişkin iptal davalarını 

açmak için yargıya başvuru süresi, genel düzenlemeden 
ayrılarak daha kısaltılmış ve İvedi Yargılama Usulüne tabi 
kılınmıştır. 

● İvedi yargılama usulü, genel yargılama usulüne göre basit 
ve hızlı işleyen özel bir yargılama usulüdür. Bu usul, idari 
yargıda sadece belirli konulardaki davalar için 
öngörülmüştür. 

● İvedi yargılama usulüyle bazı davalarda yargılamanın 
hızlandırılması yoluna başvurulmuş ve bu hedef 
doğrultusunda, başta sürelerin kısaltılması olmak üzere, 
genel yargılama usulünden farklı bazı usul kuralları 
düzenlenmiştir.



İvedi Yargılama Usulü
● İvedi yargılama usulünün sınırlı sayıda dava türü 

bakımından öngörülmesinin gerekçesi, sınırlı sayıda 
belirtilen bu davaların geciktirilerek 
sonuçlandırılmasının gerek idare, gerekse davacılar 
bakımından, telafisi güç veya imkânsız sonuçların 
doğmasına ve hukuki belirsizliğin oluşmasına neden 
olacağı şeklinde belirtilmiştir.



● Anayasa’nın “Yargı Yolu” başlıklı 125. maddesinde; “… 
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim 
tarihinden başlar” hükmü düzenlenmiştir. 

● 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Sürelerle 
İlgili Genel Esaslar” başlıklı 8. maddesinde; “… Süreler 
tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren 
işlemeye başlar.” 

● Aynı Kanunun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7. maddesinin 
ilk fıkrasında; “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı 
süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare 
mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz 
gündür.” hükmünü getirmiştir



● Aynı Kanunun 20/A maddesinde yapılan düzenleme ile 
● “İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri”, 

“Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları”, 
● “Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve 

kiralama işlemleri”,
● “acele kamulaştırma işlemleri”, 
● “ 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları 

hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar”, 
● “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu 
Kararları”na ilişkin davalar,

             ivedi yargılama usulüne tabi kılınmıştır.



● İdare Mahkemelerine de dava açılmasından itibaren 
yedi gün içinde ilk incelemelerini yapma ve dava 
dilekçesi ile eklerini tebliğe çıkarma yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

● Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden 
itibaren on beş gün olarak düzenlenmiş ve bu süre bir 
defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün 
uzatılabileceği öngörülmüştür.



● Ayrıca ivedi yargılama usulünde yürütmenin 
durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek 
kararlara itiraz edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 

● Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 
bir ay içinde karara bağlanır ve ara kararı verilmesi, 
keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi 
işlemler de ivedilikle sonuçlandırılmak zorundadır. 

● Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenmek ve tebliğe 
çıkarılmak zorundadır.



● Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gün 
olarak öngörülmüş ve temyiz istemi en geç iki ay içinde 
karara bağlanır hükmü getirilmiştir. 

● Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir. Karar en geç 
bir ay içinde tebliğe çıkarılır. 

● Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, 
maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse 
veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut 
temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların 
düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir.



 
 
 
 
 
ÇED Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Süresinin Başlangıcı 

● ÇED Kararları ivedi yargılama usulüne tabi olduğu için 
bu kararlara kaşı iptal davası açma süresi 30 gündür.

● Bu sürenin ne zaman başlayacağı hususunda tartışmalar 
ve uyuşmazlıklar bulunmaktadır.

● Halkın haberdar olması dava açma süresini belirlemede 
önem taşımakta olup, bu hususun, ÇED Yönetmeliği’nin 
ilgili hükümleri uyarınca belirlenmesi önem taşımaktadır.



● Yönetmelikte, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, 
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere 
Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, 
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar 
tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça 
belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte 
halkın katılımı toplantısı düzenleneceği belirtilmiştir.



● Halkın görüş ve önerilerinin zamanlama takvimi 
içerisinde komisyona sunulması gereklidir. 

● Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar 
tarafından halkı bilgilendirmek amacıyla broşür 
dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar halkın 
katılımı toplantısından önce yapılabilir veya internet 
sitesinden yayınlanabilir.



● ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I listesinde düzenlenen ve ÇED 
sürecine tabi bulunan projelere ilişkin olarak halkın birçok 
aşamada bilgilendirilmesinin mümkün olmasına karşın, 
Ek-II listesinde yer alan seçme eleme kriterlerine tabi 
faaliyetler açısından bu süreç işlememektedir. 

● Burada vurgulanması gereken husus, idare tarafından 
“ÇED Olumlu Kararının” ve “ÇED Gerekli Değildir 
Kararının” diğer kararlara göre oransal olarak daha çok 
verildiği ve bu nedenle yatırımcıdan (proje sahibi) daha çok 
yöre halkını ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirdiğidir.

● Ayrıca bu kararlara karşı pek çok dava açıldığı da 
bilinmektedir



Bir İdari İşlem Olarak ÇED
● Anayasa’nın “Yargı Yolu” başlıklı 125. maddesinde; “… 
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim 
tarihinden başlar” hükmü düzenlenmiştir. 

● 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Sürelerle 
İlgili Genel Esaslar” başlıklı 8. maddesinde; “… Süreler 
tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren 
işlemeye başlar.” Aynı Kanunun “Dava Açma Süresi” 
başlıklı 7. maddesinin ilk fıkrasında; “Dava açma süresi, 
özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi 
mahkemelerinde otuz gündür.” hükmünü getirmiştir.



● Bu çerçevede ÇED kararlarının halka duyurulması, dava 
açma süresi açısından uyuşmazlık konusu olmuştur. 

● Örneğin, 24.07.2006 tarihinde verilen ve son ilan tarihi 
12.08.2006 olan “ÇED Gerekli Değildir Kararının” iptali 
talebiyle açılan davada, “… Dava konusu işlemle ilgili 
davacıya herhangi bir tebligat yapılmamış olması 
nedeniyle, davacının işlemi öğrendiğini belirttiği tarih 
esas alınarak” idarenin süreye ilişkin itirazı yerinde 
görülmemiş ve işin esası incelenmiştir



● Aynı şekilde diğer bir uyuşmazlıkta, 04.08.2006 
tarihinde verilen ve son ilan tarihi 06.10.2006 olan 
“ÇED Olumlu Kararının” iptali istemiyle 18.06.2007 
tarihinde açılan davada, idarenin dava açma süresine 
ilişkin itirazı yerinde görülmemiştir. 



● Adana ili Yumurtalık ilçesinde yapılan Sugözü Termik 
Santrali hakkında Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED 
Olumlu Kararının iptali talebiyle açılan davada, davacılar 
tarafından dava konusu işlemin gazete haberlerinden 
öğrenildiği tarih belirtilmiş, 

● idare ise davacı tarafından ifade edilen tarihten çok önceki 
tarihli gazete haberlerinde davacı derneğin başkanının dava 
konusu santral hakkındaki beyanlarını gösteren gazete 
kupürleri savunmada sunulmuş, ancak bu itiraz, dava 
konusu kararla ilgili olarak davacılara herhangi bir tebligat 
yapılmamış olması nedeniyle ve davacılar tarafından 
öğrenme tarihi olarak gösterilen tarihe göre davanın süresi 
içerisinde açıldığı gerekçesiyle yerinde görülmemiştir.



● Ancak aksi yönde bir kararda, ÇED Olumlu Kararının, ilan 
tarihini izleyen 60 gün içinde dava konusu edilmesi 
gerekirken bu süre geçtikten çok sonra açılan davanın süre 
aşımı yönünden reddine karar verilirken, “idari yargılama 
usulünde süre unsurunun yargı yerince davanın her 
aşamasında re’sen dikkate alınacak bir husus olduğu, bu yolla 
idari işlemlerin belirli bir zaman diliminde dava konusu 
edilebilmesinin, bu surette doğurduğu hukuki etkinin askıda 
geçerlilik özelliğini dava açma süresiyle sınırlandırıp, sürenin 
dolmasından sonra bu işlemin sürekli dava tehdidi altında 
tutulmamasının amaçlandığı ve davaya konu kararın ilan 
tutanağıyla halka duyurulduğu” gerekçesine dayanılmıştır.



● Kararda ayrıca; “… Dava konusu işlemin tüm 
ilgililere ayrı ayrı bildiriminin zaruri olan bir nitelik 
taşımadığı, ancak bu durumun da işlemin herhangi 
bir tarihte öğrenildiğinden bahisle ilanihaye dava 
edilebilir olduğu anlamına gelmediği, ÇED Olumlu 
kararının genel düzenleyici bir işlem olmadığı, olur 
verdiği projenin uygulamaya geçmesini sağlayıcı 
sonuçlar içerdiği” ifade edilmiştir.



● İdari işlemin usulüne uygun tebliği ve bütün unsurlarıyla 
ilgililer tarafından öğrenilmesi; ilgililerin dava açma 
haklarını kullanmalarını ve açılan davanın da gereği gibi 
yargı mercileri önüne getirilebilmesini doğrudan etkiler. 

● Bu anlamda; bir idari işlemin iptali istemiyle açılan davada 
usul ve esas yönünden hukuki denetim yapılabilmesi; 
işlemin içeriğinin tebliğe veya duyuruya ilişkin olarak 
düzenlenen belgeden kuşkuya yer vermeyecek şekilde 
açıkça anlaşılabilmesi halinde mümkündür.



● Konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine yapılan bir 
bireysel başvuru sonucu verilen kararda; başvurucular; 
ÇED raporunun sadece Artvin Valiliği ilan panosunda 
asıldığını, şirketin köye gelip kullanılan su üzerinde 
HES yapmaya başlayacaklarını bildirmesiyle olaylardan 
haberdar olduklarını ve idareye başvuruda 
bulunduklarını, Valilikteki ilanı ve raporun detaylarını 
görmelerinin mümkün olmadığını, idare tarafından 
verilen cevap üzerine de süresinde dava açtıklarını iddia 
etmişlerdir.



● Ayrıca yapılan HES ile birlikte mal varlığı zararlarının 
oluşacağını, halka haber verilmeden içme, kullanma ve 
sulama sularının bedelsiz bir şekilde ellerinden 
alınacağını belirterek mülkiyet ve adil yargılanma 
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. 

● Başvurucular ilanın Valilik tarafından yapılmasının 
yeterli olmadığını, köyde de ilan yapılması gerektiğine 
ilişkin Danıştay On dördüncü Dairesinin benzer konuda 
verdiği bir kararı ek bir dilekçe ile sunmuştur.



● Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kapsamında 
yaptığı değerlendirmelerde mahkemeye erişim 
hakkının bir uyuşmazlığı mahkeme önüne 
taşıyabilmek ve uyuşmazlığın etkili bir şekilde karara 
bağlanmasını isteyebilmek anlamına geldiğini ifade 
etmiştir.



● Yüksek Mahkeme somut olayda idari işlemin iptali 
istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilerek 
esasının incelenmemesi nedeniyle başvurucuların 
mahkemeye erişim hakkına yönelik bir müdahalenin 
bulunduğunu ve başvurucuların idari işlemin iptali 
istemiyle açtıkları davanın süre aşımı gerekçesiyle 
reddedilmesine ilişkin derece mahkemesi kararının 2577 
sayılı Kanun’un 7. ve 11. maddelerine ve Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ondördüncü maddesine 
dayandığını belirterek, somut olayda başvurucunun 
mahkemeye erişim hakkına yönelik müdahalenin kanuni 
dayanağının mevcut olduğunun anlaşıldığını ifade etmiştir.



● Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan 
mahkemeye erişim hakkı mutlak olmayıp 
sınırlamalara konu olabilir. Ancak Anayasa’nın 13. 
maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi uyarınca anılan 
sınırlamaların mahkemeye erişimi imkânsız hale 
getirmemesi ya da aşın derecede zorlaştırmaması 
gerekir. Kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen 
hukuki veya fiili sınırlamalar mahkemeye erişim 
hakkını ihlal edebilir.



● Bu nedenle mahkemelerin usul kurallarını 
uygularken yargılamanın hakkaniyetine zarar 
getirecek ölçüde katı şekilcilikten kaçınmaları 
gerektiği gibi kanunla öngörülmüş usul şartlarının 
ortadan kalkmasına neden olacak ölçüde aşın 
esneklikten de kaçınmaları gerekir.

●  



● Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi mevzuatta 
öngörülen dava açma süresine ilişkin kuralların hukuka 
açıkça aykırı olarak yanlış uygulanması veya bu 
sürelerin hatalı hesaplanması nedenleriyle kişilerin dava 
açma ya da kanun yollarına başvuru haklarını 
kullanmasına engel olunması mahkemeye erişim 
hakkını ihlal edebileceğini bu bağlamda dava açma 
süresinin işlemeye başladığı anda mahkemeye erişim 
hakkına yapılan müdahalenin ölçülülüğü bağlamında 
büyük önem taşıdığı hükme bağlanmıştır.



● Bireysel başvurunun ikincillik ilkesi gereği, dava açma 
süresinin başlatılacağı tarihin belirlenmesi noktasında 
Anayasa Mahkemesinin bir görevi bulunmamaktadır. Anayasa 
Mahkemesinin bu hususta üstleneceği rol, dava açma 
süresinin hangi tarihten itibaren başlatılması gerektiğiyle ilgili 
derece mahkemelerinin yorumlarının mahkemeye erişim 
hakkına etkisini somut olayın koşulları ışığında incelemektir . 

● Bu kapsamda dava açma süresinin hak sahibinin henüz dava 
hakkının doğduğundan haberdar olmadığı ve somut koşullar 
çerçevesinde haberdar olduğunun kabulünü haklı kılan 
nedenlerin bulunmadığı bir dönemde işlemeye başlaması 
dava hakkının varlığını anlamsız kılabileceğinden ölçülülük 
ilkesini zedeleyebilir.



● Anayasa Mahkemesi benzer bir başvuruda çevresel etki 
değerlendirmesine ilişkin mevzuatta; gerçekleştirilmesi 
planlanan projenin ÇED süreci hakkında, projeden 
etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı 
yer veya yerlerde ilan yapılmasının öngörüldüğünü, bu 
ilan ile kararın yöre halkına duyurularak kişi ve 
kurumların süreç hakkında bilgilendirilmesinin 
amaçlandığını ifade etmiştir.

●  Dolayısıyla ÇED olumlu kararı verildikten sonra yöre 
halkına yapılacak bilgilendirmenin halkın haberdar 
olmasını sağlayacak şekilde yapılması gerekmektedir.



● Somut olayda ÇED olumlu kararının Artvin il 
merkezindeki Valilik ilan panosuna asılması ile 
yetinildiği tespit edilmiştir. Panoya asma yöntemi 
dışında köyde yaşayan yöre halkının konudan 
haberdar olmasını sağlayacak başkaca herhangi bir 
yönteme başvurulduğuna ya da başvurucuların 
karardan bir şekilde haberdar olduklarının kabulünü 
haklı kılan bir neden bulunduğuna dair herhangi bir 
bilgi ya da belge bulunmamaktadır.



● Sonuç olarak Anayasa Mahkemesine göre, İdare 
Mahkemesinin ÇED kararının öğrenilmesine ve 
değerlendirilmesine imkân tanımayan nitelikteki Valilik 
ilan tarihini esas alarak dava açma sürelerini belirlemesine 
ilişkin yorumunun başvurucuların mahkemeye erişim 
hakkına yönelik katı bir yorum olduğu ve bu yorumun 
başvurucuların mahkemeye erişim hakkını kullanmasını 
aşırı derecede güçleştirdiği tespit edilmiştir. 

● Açıklanan gerekçelerle başvurucuların Anayasa’nın 36. 
maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı 
kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine 
karar verilmesi gerekir.



ÇED Davalarında Menfaat İhlali
● İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-a maddesine 

göre, iptal davasının açılabilmesinin koşulu “menfaat 
ihlalinin” gerçekleşmiş olmasıdır. İptal davalarındaki 
sübjektif ehliyet koşulu doğrudan doğruya hukuk 
devletinin yapılandırılması ve sürdürülmesine ilişkin bir 
sorundur. Genel dava açma ehliyetinin yanında sübjektif 
bir şart olarak dava konusu edilecek olan idari işlemden 
dolayı davacının menfaatinin ihlal edilmesi gerekir. Bu 
menfaat ise, meşru, güncel ve kişisel bir menfaat 
olmalıdır. 



ÇED Davalarında Menfaat İhlali
● Danıştay özellikle çevre, tarihi ve kültürel değerlerin 

korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını 
ilgilendiren konularda menfaat ihlalini geniş 
yorumlanmaktadır. Örneğin uyuşmazlık konusu 
yörede ikamet eden vatandaşların dava açma 
ehliyetlerinin bulunduğu kural olarak kabul 
edilmektedir. 



ÇED kararlarına karşı açılacak davalarda, menfaat koşulunu 
davacıların kurumsal kimliklerine göre dörde ayrılır

● Mimar ve Mühendis Odaları, kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları olarak bu konuda en 
öncelikle menfaat grubudur. Açtıkları davalarla 
gerçekten önemli bir görev üstlenmişlerdir.  İkinci 
sırada Barolar bulunmaktadır. Ancak baroların 
menfaatine ilişkin olarak son dönemde farklı kararlar 
çıkmaktadır. Üçüncü olarak tüzel kişiliği olan dernek 
ve vakıfların ve son olarak da vatandaşların menfaat 
ilişkisini yargı kararları çerçevesinde incelenecektir



 
Meslek Odaları İle Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin Menfaatleri 

● 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu’nun 1. maddesinde Birliğin ve odaların kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu 
belirtildiğinden, bu kurumların kamu yararını koruma 
görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu çerçevede 
odaların mesleki faaliyetlerinin ve denetimin daha rahat 
yürütülebilmesi amacıyla çeşitli illerde kurulan 
şubelerinin de dava açma ehliyeti bulunmaktadır.    



Meslek Odaları İle Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliğinin Menfaatleri
● 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Ana Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin (b) 
bendinde; “… kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, 
yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve 
işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın 
korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, 
ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm 
girişim ve etkinliklerde bulunmak” odaların amaçları arasında 
sayılmaktadır. Bu nedenle çevrenin korunması için odalar 
tarafından dava açılması dahil olmak üzere tüm girişimlerde 
bulunulabileceği yargı kararlarında kabul edilmiştir



Meslek Odaları İle Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin 
Menfaatleri

● Danıştay kararlarında, çevrenin korunması ve kirliliğin 
önlenmesi açısından sadece devletin değil, herkesin ve 
özellikle meslek kuruluşlarının bu amacın gerçekleşmesi 
bakımından öncelikli role sahip olmaları gerektiği 
vurgulanmıştır. Yargı, meslek odalarının sübjektif dava 
açma ehliyetine sahip olduklarını açıkça belirtmektedir. 
Ayrıca meslek odalarının kamu yararını koruma görev ve 
yükümlülüğünün bulunduğu da kabul edilmektedir.  Yine 
bu bağlamda odaların mesleki faaliyetlerini ve denetiminin 
daha rahat yürütülebilmesi amacıyla, çeşitli illerde kurulan 
şubelerinin de bu kapsamda dava açma ehliyetine sahip 
olmaları gerektiği belirtilmiştir yargı kararlarında. 



Baroların Menfaatleri 

● barolar, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
● Çevre Kanunu’nda da “çevrenin korunması” sorumluluğunun “herkes” için bir ödev 

olarak verilmiştir.  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesinde baroların, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak amacıyla tüm 
çalışmaları yürüten tüzel kişiliği bulunan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olduğu belirtilmiştir. 

● Bütün bu açıklamalar çerçevesinde baroların çevre,  tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması, imar uygulamaları gibi kamu yararını ilgilendiren konularda iptal 
davasını açma menfaatlerinin bulunduğu tartışmasızdır. 

● Ancak Danıştay bu hususta belli bir zaman süresince farklı kararlar vermiştir. Daha 
önce baroların çevre ve imar uygulamaları gibi davalarda menfaatleri olduğu 
yolunda pek çok kararları bulunmaktadır. Örneğin İzmir ili, Bergama ilçesi, Ovacık-
Çamköy-Narlıca Köyleri mülki hudutları dahilindeki Eurogold Madencilik A.Ş. 
tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılması amacıyla kurulan işletmenin 
faaliyetine izin verilmesine ilişkin ÇED işlemlerine ilişkin bir çok uyuşmazlıkta İzmir 
Barosu tarafından (hatta İzmir Barosuna bağlı bir grup avukatın grup davası olarak 
açtıkları davalar) açılan davalarda baronun dava açmakta menfaati olduğu kabul 
edilmiştir. 



Baroların Menfaati
● Ancak Danıştay bu hususta belli bir zaman süresince farklı 

kararlar vermiştir. 
● Daha önce baroların çevre ve imar uygulamaları gibi 

davalarda menfaatleri olduğu yolunda pek çok kararları 
bulunmaktadır. 

● Örneğin İzmir ili, Bergama ilçesi, Ovacık-Çamköy-Narlıca 
Köyleri mülki hudutları dahilindeki Eurogold Madencilik A.Ş. 
tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılması amacıyla 
kurulan işletmenin faaliyetine izin verilmesine ilişkin ÇED 
işlemlerine ilişkin bir çok uyuşmazlıkta İzmir Barosu 
tarafından (hatta İzmir Barosuna bağlı bir grup avukatın grup 
davası olarak açtıkları davalar) açılan davalarda baronun dava 
açmakta menfaati olduğu kabul edilmiştir. 



Baroların Menfaati
● idari yargının; idari işlemin, etkin ve yaygın biçimde 

hukuka uygunluk denetiminin sağlanması işlevi göz 
önünde bulundurularak, gerçek veya tüzel kişilerin 
menfaat ilgisini kurdukları idari tasarrufları iptal 
davası yoluyla yargı yeri önüne getirmeleri 
durumunda, iptal davası ile "menfaat" ilgilerinin 
bulunup bulunmadığının belirlenmesinde davacının 
idari işlem karsısındaki durumu, statüsü ve sıfatının 
ortaya konması gerekmektedir. 



Halkın Katılımı 

● Projeden en çok etkilenen halkın kolaylıkla katılabileceği bir 
yer.

● Toplantı günü Bakanlıkça belirlenir.
● Toplantı yeri ve saati Valililik ve proje sahibi tarafından 

belirlenir.
● Proje sahibi tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla anket, 

seminer gibi çalışmalar yapılabilir. 
● Proje sahibi, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu 

belirten bir ilanı ulusal düzeyde yayımlanan bir gazete ile o 
yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı tarihinden en az 
on gün önce yayınlatır. 

● Toplantıda; halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, 
soru ve önerilerinin alınması sağlanır. 



Baroların Menfaati

• 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde; 
Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek 
mensuplarının birbirleri ve is sahipleri ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek 
düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları 
yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını 
demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmıştır.



• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "etkili başvuru 
hakkı" başlıklı 13. maddesinde belirtilen "Bu 
Sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal 
edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler 
tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, 
ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme 
hakkına sahiptir" hükmünden hareketle insan 
haklarını savunmak ve korumak seklinde amaca sahip 
olan baroların çevre mevzuatı açısından dava açma 
ehliyetinin, hak arama hürriyetinin doğası gereği var 
olduğunun kabul edilmesi gerekir.



Dernek ve Vakıfların Menfaatleri 

• Çevrenin korunması amacıyla pek çok dernek ve vakıf 
kurulmuştur. Ancak kural olarak bu sivil toplum 
kuruluşlarının, özellikle imar, çevre gibi konularda dava 
açma ehliyetlerinin olup olmadığı yönünde yargı 
kararları farklı yargı kararları mevcuttur. Ancak yargı 
organları son dönemlerde öncelikle dernekler için belli 
bir amaç için kurulup tüzüğüne de bu amaç 
doğrultusunda bir hüküm konulmasının ve tüzük 
değişiklikleri ile yargıya başvurma konusunda talepte 
bulunulmasının mümkün olmadığını, ancak barolara ya 
da meslek odalarına kanunla bu yetkilerin verildiğini göz 
önünde tutmaktadır. 



• Öncelikle belirtmek gerekir ki, mahkemeler, 
dernekler ile odaların kuruluş düzenlemeleri ile ilgili 
olarak bir karşılaştırma yaparak derneklerin menfaat 
ilişkisine yorum yapmaktadır.  
• çevre ve imar hukukunda dava ehliyetinin, salt 

hemşehri veya vatandaş sıfatıyla dahi, dava 
açılmasına olanak sağlayacak biçimde, geniş 
yorumlanmasının kabul edilebileceği haller 
bulunmaktadır. 



• Ancak bireysel menfaati ihlal edilmediği halde, çevresel 
duyarlılık ve kamusal menfaat nedeniyle dava açılması 
durumunda da, bu misyonun bir dernek tarafından 
üstlenilmesinin, anılan derneğin tarihçesi, şehircilik ve 
çevrecilik yönünden yaptığı ve yürüttüğü tüm faaliyet ve 
çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi suretiyle hukuki 
yorumunun yapılması gerekir.  
• Salt dava ehliyeti yaratabilmek için dernek 

kurulamayacağından, bu yolda bir irdeleme yapılması 
zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle derneklerin çevre, 
planlama, şehircilik, imar gibi konularda dava açma 
ehliyetlerinin varlığını kabul etmek yargı içtihatları 
çerçevesinde zor gözüküyor.



• Örneğin kent ve kentli bilincini oluşturmak ve 
tüzüğünde sayılan diğer amaçları gerçekleştirmek 
için faaliyetlerde bulunması dolayısıyla hemşehri 
sıfatıyla dava açabilecek tüzel kişi sıfatıyla da 
nitelendirilemez denilerek bir derneğin menfaati 
olduğu kabul edilmemiştir. 
• Danıştay 6. Dairesinin E.2006/8004, K.2007/2796 

sayılı kararı.



Gerçek Kişilerin (Vatandaşlar) Menfaati 

Gerçek kişilerin yani vatandaşların bu davaları 
açmakta menfaatleri var mıdır?  
Menfaatin kişisel olmasıyla ifade edilen, dava konusu 
işlemin davacının hukukunu doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilemesidir diye kararlar verilmiştir.  
Yani doğrudan doğruya davacı hakkında tesis edilen 
işlemler, iptal davasına konu edilebileceği gibi, bizzat 
davacı hakkında tesis edilmeyen, ancak onu dolaylı 
olarak etkileyen işlemler dava konusu edilebilir. 



Gerçek Kişilerin (Vatandaşlar) 
Menfaati
• O yörede yaşıyorsa, o şehirde yaşıyorsa, kişiyi de 

doğrudan etkiliyordur ve o planın değiştirilmesinde veya 
o yatırımın yapılıp yapılmamasında söz sahibi olması ve 
gerçek kişilerin dava açma menfaatinin olması gerekir.  
• Yargının iş yükünün fazlalığı göz önünde bulundurularak 

bu hususta bazı ilkeler ve kriterler kabul edilmiştir.  
• Kiracı olma, hizmetten yararlanma, belde sakini olma, 

vergi yükümlüsü olma, iktisadi menfaat, milletvekili 
olma ve vatandaşlık sıfatı gibi kriterle örnek olarak 
verilebilir. Diğer bir ifade ile bu sıfatlara dayanılarak kimi 
davalarda menfaat ilişkisi kabul edilmiştir



Kişi Menfaati

• Yani doğrudan doğruya davacı hakkında tesis edilen 
işlemler iptal davasına konu edilebileceği gibi bizzat 
davacı hakkında tesis edilmeyen ancak onu dolaylı 
olarak etkileyen işlemler de dava konusu edilebilir.  
• İdari yargının kişisel menfaat kavramını dar ya da 

geniş yorumlaması iptal davasının alanını 
genişletmekte ya da daraltmaktadır.



ÇED Davalarında Yürütmeyi Durdurma

• İdare, kamu gücüne dayanarak tek taraflı olarak 
yaptığı işlemlerle idare edilenlere ilişkin olarak 
tasarrufta bulunma ve gerektiğinde zor kullanmak 
suretiyle işlemlerini yürütme yetkisine sahiptir. 
• İdari işlemler, hiçbir makam veya kuruluşun iznine, 

onayına gerek olmaksızın kendiliğinden icra 
edilebilme (yürütülme) özelliğini taşırlar. 
• Bu nedenle idari işlemler hukuka aykırı olsalar bile 

hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar



ÇED Davalarında Yürütmeyi Durdurma

• Bu karinenin varlığı dolayısıyla idari işlemler, hukuka aykırı oldukları 
mahkemeler tarafından karar verilmedikçe ve idarece geri 
alınmadıkça hukuka uygun kabul edilirler.  

• İdari işlemlere karşı dava açılması üzerine, idari işlemlerin 
kendiliğinden yürütülmesinin durması genel olarak kabul 
edilmemektedir.  

• Ancak, özellikle çevre, planlama, tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması, imar uygulamaları gibi konularda açılan iptal 
davalarında otomatik olarak yürütülmenin durdurulması kararının 
verilmesinin zorunlu olduğu düşünülmektedir.



• Ülkemizde yürütmenin durdurulması kararının verilmesi, 
Danıştay Kanunu’nun 94. maddesi ile İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 27/1. maddesi uyarınca idari yargıya 
bırakılmıştır.  

• Bilindiği üzere, yargılama işlevi önemli bir araştırmayı ve 
incelemeyi, bu nedenle de belirli bir süreci gerektirir. Bu 
sürecin sonunda verilen karara varılana kadar gerekli yargısal 
önlemlerin alınmaması dolayısıyla yargılama sürecinde 
telafisi güç ya da imkânsız zarar ve durumlar oluşabilir.  

• Bu nedenle yargı makamlarınca zamanında gerekli 
müdahalenin yapılması gerekir.



• Anayasa’nın 125/5. maddesine göre; idarî işlemin 
uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 
doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe 
gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.  

• Yürütmenin durdurulması kararı ile işlemin uygulanması dava 
sonuca bağlanıncaya kadar ertelenmiş olur. Yürütmenin 
durdurulması kararları, idari işlemi uygulanamaz hale 
getirmekte olup, bu yönüyle iptal hükmüyle benzer nitelikte 
kabul edilebilir.



• Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için iki 
koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Birinci 
koşul, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
veya imkânsız zararların doğmasıdır. 
• İkinci koşul ise, idari işlemin açıkça hukuka aykırı 

olmasıdır.  
• Hukuka aykırılık, mevzuata aykırılığın yanı sıra hak, 

adalet, eşitlik gibi hukukun genel ve evrensel 
ilkelerine uygun olmamayı da içerir.



 
Burada üzerinde durulması ve eleştirilmesi gereken husus şudur:  

• Bir idari işlemin yargı organınca iptal edilebilmesi 
için hukuka aykırı olması yeterli iken, geçici bir 
tedbir niteliğinde olan yürütmenin durdurulması 
kararının verilebilmesi için dava konusu işlemin 
açıkça hukuka aykırı olma şartının getirilmesi hukuk 
mantığına aykırıdır.  
• Çünkü mahkemelerce açıkça hukuka aykırılığın 

belirlenmesi uzun bir süreci gerektirmekte ve bu 
durum da yürütmenin durdurulması kararından 
beklenilen amacın gerçekleşmesini engellemektedir.



• Bu nedenle, yürütmenin durdurulmasının asıl işlevi, 
iptal kararının uygulanmasını sağlamak olduğu için 
öncelikle telafisi güç ya da imkânsız zararın doğup 
doğmadığını tespit etmek, idari işlemin uygulanması 
ile ortaya çıkacak sorunları öngörerek yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin bir karar vermek, bu 
kurumun amacına çok daha uygun olacaktır.



ÇED Davalarında Bilirkişilik

• ÇED kararlarına karşı açılan iptal davalarında, yargı 
aşamasında konunun teknik olması nedeniyle ÇED 
Raporlarının bilirkişilerce incelenerek değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

• Yargı sürecinde, konunun objektif olarak incelenip 
incelenmediğinin yanı sıra, objektif ve tarafsız bir yargılama 
yapılıp yapılmadığı hususlarında tereddütlere ve tartışmalara 
tanık olunmaktadır. ÇED Kararlarına ilişkin davaların sayısal 
olarak arttığı ve bu konunun karmaşık ve teknik bilgi 
gerektiren yapısı olması nedeniyle bilirkişiler tarafından 
incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır.



• Bu nedenle bilirkişilerin nitelikleri, seçimi, eğitimi ve 
denetimi daha da önemli bir hale gelmiştir. 
• İyi işleyen bir bilirkişilik kurumunun, ÇED’ne ilişkin 

bu davaların yargılama süreçlerinin daha etkin ve 
hızlı işlemesine yardımcı olacağı açıktır.



• Sonuç olarak Türkiye’de bütün ihtilaflı konularda 
olduğu gibi ÇED Raporlarının bilimsel ve akılcı 
şekilde tartışılması yerine ak mı kara mı 
tartışmasının yapılması süreci uzatmakta ve hiçbir 
tarafa yarar getirmemektedir.  

• Öncelikle ÇED’ne tabi projelerde, tüm yer ve 
teknoloji alternatiflerinin tartışılmasının önemi 
yadsınamaz. Bu nedenle ÇED davalarında 
“Bilirkişilik” kurumu çok önemlidir.



• ÇED Raporlarının ve çevre ile ilgili diğer hususların 
disiplinler arası tartışılarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
• Genellikle bu davalarda bilirkişiler bir heyet olarak 

görevlendirilmektedir. Görevlendirme yapılırken 
öncelikle yatırımın türüne göre bu heyet içerisinde 
bulunacak kişilerin uzmanlıklarının doğru tespit 
edilmesi ve hangi yönde inceleme ve araştırma 
yapmaları gerektiğinin, yani yönlendirmenin doğru 
yapılması gerekmektedir.



• Tarafsız ve uzman olan bu kişi, mahkeme tarafından görüş 
istenilen hususu, teknik ve bilimsel olarak ortaya koyarak, 
uyuşmazlığın çözümünde hukuka uygun bir karar 
oluşturulmasına yardımcı olmak durumundadır.  

• Bilirkişi, uyuşmazlık konusundaki görüş sorulan teknik sorunu 
irdelerken mesleki birikimini, etik ilkelerini, bağımsızlığını, 
objektifliğini, yeterliliğini göstermek zorundadır.  

• Bu nedenle uzmanlık, kişinin bilirkişi olarak  
görevlendirmesini sağlayan temel unsur olmakla birlikte 
mesleki yeterlilik ve etik ilkeler de bilirkişilik hizmetinde 
olmazsa olmaz koşullarındandır.



YAPTIRIMLAR
 2872 sayılı Çevre Kanun’unun 15. maddesi 

uyarınca; ÇED İncelemesi yapılmaksızın başlanan 
faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası 
hazırlamaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en 
büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin 
durdurulur.

   Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu 
kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel 
teşkil etmez.



YAPTIRIMLAR
ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan 
inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje 
bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir. 
Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski 
haline getirmekle yükümlüdür.

ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara 
her bir ihlal için 10.000 TL idari para cezası verilir.

12. maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL idari para 
cezası verilir.



Proje Sahibinin Değişmesi 

 Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi 
durumunda yeni sahibi önceki sahibinin taahhüt ve 
yükümlülüklerini başka bir işleme gerek 
kalmaksızın yüklenmiş sayılır. Bunu bir yazı ile 
Bakanlığa bildirir.

 Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin 
planlanması halinde Bakanlıkça tek bir ÇED 
Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyasının 
hazırlanması istenir.



ÇED’e İlişkin Sorunlar
● Yer seçimine ilişkin sorunlar, alternatif yerlerin araştırılmaması, mevzuat 

açısından uygun olmayan alanların seçilmesi, 

● Planlama aşamasında Bakanlığa başvuru yapılmaması ve yatırım kararlarının 
fiziki planlara yansıtılamaması,

● Faaliyet sahipleri projeye ilgisiz kalmaları ve halkın katılımı, kapsamlaştırma ve 
İDK toplantılarına katılımın sağlanamaması,

● ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararından sonra proje değişikliğine 
gidilmesi (teknoloji, kapasite artışı vb.), ÇED kararı alındıktan sonra yapılan 
değişikliklerin Bakanlığa bildirilmemesi,

● ÇED’e ilişkin pek çok karara karşı dava açılması ve yargı sürecinin uzun sürmesi, 

● Halkın katılımı toplantılarında istenilen amaca ulaşılamaması ve projenin yöre 
halkına tam olarak anlatılmaması.


