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DAVACI : MİMARLAR ODASI BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ : AV. GÖKÇE BOLAT (E-Tebligat)

  AV. ÖZGÜR ULAŞ KAPLAN  (E-Tebligat)

DAVALI : ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (E-Tebligat)
VEKİLİ : HUKUK MÜŞAVİRİ V. ZEYNEP ERBEN

MÜDAHİL : TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Davalı) (E-Tebligat)
VEKİLİ : AV. ADNAN ÇETİN

DAVANIN ÖZETİ : Tunceli İli, Merkez İlçesi, Sütlüce (Tüllük) Köyü Yolu Mevkii'nde, Tunceli, 
Pülümür, Nazımiye, Ovacık ve Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yapılması planlanan 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kapasite Artırımı Projesine ilişkin 28.04.2021 tarihinde 
Tunceli Valiliğince duyurulan ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu''  kararının; hukuka ve mevzuata aykırı 
olduğu, projenin gerçekleşeceği alanın tamamen orman sahası olduğu, proje alanında nesli tükenme tehdidi 
altında olan ve Bern Sözleşmesiyle koruma altına alınan vaşak, bozayı, dağ keçisi ve kurt habitatının 
bulunduğu ve arıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü, alana 500 metre mesafede köylerin ve 3 kilometre mesafede 
şehir merkezinin olduğu, bu yerleşim alanlarının katı atık tesisinden kaynaklanan kokudan olumsuz 
etkileneceği, yer belirleme için puanlama sisteminin kullanılmadığı, Milli Deresi ve Pülümür Çayı 
akarsularının kirleneceği, sızıntı sularının dere ve çeşme sularını kirletme riskinin olduğu, Pülümür aktarma 
istasyonunun 1. derece deprem bölgesinde bulunduğu ve ''etki alanı'' tanımının yapılmadığı ileri sürülerek 
iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak davanın ehliyet ve süre yönünde reddi gerektiği; esasa 
ilişkin olarak ise, dava konusu işlem incelenirken faaliyetin olası riskleri ve etkilerinin yanı sıra alınacak 
önlemlerin de dikkate alınması gerektiği, alternatif sahaların puanlama sistemi ile değerlendirildiği, 6813 
sayılı Orman Kanunu uyarınca gerekli ön izinlerin alındığı, projenin gerçekleştirileceği alanda taşınmaya 
uygun ağaç bulunmadığı için tıraşlama işleminin yapılacağı, alana ulaşım için yeni yolların yapılması 
gerektiği durumlarda söz konusu yolların yamaçlardan aşağıya toprak kaydırılması suretiyle yapılacağı, 
omurgalı fauna türlerinden amfibi türleri, sürüngen türleri, kuş türleri ve memeli türlerinin ÇED raporunda 
yer aldığı, proje alanının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında bulunan 
koruma alanları, önemli kuş ve bitki alanı, sulak alan ve hassas alanlar kapsamında kalmadığı, Milli Köyü ve 
civardaki yerleşim alanlarının tesis işletme faaliyetinden etkilenme şiddetinin en alt seviyede tutulması 
amacıyla alınması gereken önlemlere ÇED raporunda yer verildiği, atıkların dışarı alınmadan araçtan araca 
aktarılacağı bu sayede de tesisin dışında çöp bulunmayarak koku ve sinek oluşumunun sınırlı düzeyde 
kalacağı, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşlerin alındığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata 
uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MÜDAHİL BEYANININ ÖZETİ : İsmet İnönü Mahallesi Sandal Mezrası Kil Mevkiinin çöp depolama 
sahası olarak kullanıldığı, belediye ile birlikte askeri birimlerin de bu alana çöplerini depoladığı, çöp alanının 
kent merkezine yaklaşık sekiz km mesafede olduğu, çevreye verilen zararın önlenmesi, çevre ve halk 
sağlığının korunması ve tüm İl'in çöp sorununun çözülmesi amacıyla katı atık bertaraf tesisi kurulması için 
çalışmalara başlanıldığı dava konusu işlemin usul ve yasaya uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi 
gerektiği savunulmaktadır.
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TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Erzincan İdare Mahkemesi'nce, dosyanın tekemmül etiği görüldüğünden yürütmenin 
durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmeyerek dava dosyası incelendikten sonra işin gereği 
görüşüldü:

Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dava, Tunceli İli, Merkez İlçesi, Sütlüce (Tüllük) Köyü Yolu Mevkii'nde, Tunceli, Pülümür, 

Nazımiye, Ovacık ve Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yapılması planlanan Katı Atık 
Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kapasite Artırımı Projesine ilişkin 28.04.2021 tarihinde Tunceli 
Valiliğince duyurulan ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararının iptali istemiyle açılmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 2. maddesinde; ''Çevresel etki değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi 
plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki 
etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının 
izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar olarak tanımlanmış, 10. maddesinde ise; ''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. ... Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân 
ve programlar ve konuya ilişkin  usûl ve esaslar  Bakanlıkça çıkarılacak  yönetmeliklerle belirlenir.'' hükmüne 
yer verilmiştir.

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 4. maddesinde; ''...Etki: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin 
hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı 
olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası 
değişiklikleri, Etki alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletilmesi ve işletme 
sonrasında etkilediği alanı, Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki 
muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul 
edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca 
görülmediğini belirten Bakanlık kararını ...ifade eder.'' hükmüne, 6. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik 
kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki 
Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri 
uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara 
hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla 
yükümlüdürler. (2) Kamu kurum/kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje 
sahiplerinin veya Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlü bilgi, 
doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler. (3) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bu Yönetmeliğe tabi 
projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje 
için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat 
süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez. (4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden 
önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına 
bakılmaksızın süreç sonlandırılır. " hükmüne, 7. maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin; a) Ek-1 listesinde yer 



T.C.
ERZİNCAN

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/880
KARAR NO : 2022/774

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  qLjFnq6 - IEj29yg - 98oFtT6 - TMZVFI=  ile erişebilirsiniz.

alan projelere, b) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere, c) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin 
kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları 
toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere 
ÇED Raporu hazırlanması zorunludur." hükmüne, 14. maddesinde; "(1) Komisyon tarafından incelenerek 
son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından 
askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma 
sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde 
gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını 
isteyebilir. Nihai ÇED Raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve 
noter onaylı imza sirküleri beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından imza 
sirküleri istenmez. (2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, süresi içerisinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz 
ise, projenin ÇED süreci sonlandırılır. (3) Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate 
alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu kararı 
Komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen  "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve 
Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur. (4) "ÇED Olumlu" kararı verilen proje 
için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı 
geçersiz sayılır. (5) "ÇED Olumsuz" kararı verilen projeler için "ÇED Olumsuz" kararı verilmesine neden 
olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvuruda bulunulabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda alıntısına yer verilen Yönetmeliğin EK-III. listesinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel 
Formatının ihtiva etmesi gereken hususlar düzenlenmiş, Bölüm I: Projenin Tanımı ve Özelikleri a) Proje 
konusu yatırımın tanımı, özellikleri, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği b) Projenin yer ve teknoloji 
alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları Bölüm II: Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel 
Özellikleri Proje alanının ve önerilen proje nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, 
jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, atmosferik koşullar, iklimsel 
faktörler, mülkiyet durumu, kültür varlığı ve sit özellikleri, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu,  
hassasiyet derecesi (Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi de dikkate alınarak) benzeri özellikleri Bölüm III: 
Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler Projenin; a) Çevreyi 
etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı ortamla etkileşimi, kümülatif etkilerin 
belirlenmesi b) Sera gazı emisyon miktarının belirlenmesi ve emisyonların azaltılması için alınacak önlemler, 
c) Projenin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler ç) İzleme Planı (inşaat 
dönemi) Bölüm IV: Halkın Katılımı a) Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ve halkın 
görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler b) Görüşlerine 
başvurulması öngörülen diğer taraflar şeklinde düzenlemeler yer almıştır.

Çevresel etki değerlendirmesi; gerçekleştirilmesi planlanan projenin, çevreye olabilecek olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek 
ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenerek değerlendirilmesi amacıyla yapıldığından, 
ÇED sürecinde verilen kararların iptali istemiyle açılacak davalarda, yukarıda belirtilen Yönetmeliğin EK-III. 
maddesindeki unsurlar yönünden, ÇED kararlarının bir bütün olarak çevresel etkilerinin irdelenmesi 
gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerle; bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, 
iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve 
korunması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel 
zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi 
ve güvence altına alınması hususlarının amaçlandığı, bu amaçlar doğrultusunda, gerek Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde, gerek Çevre Kanunu'nda, 
gerekse Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yatırımcıların projeleri için izlemeleri gereken yol ve 
sürecin ayrıntılı olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.
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Dava dosyasının incelenmesinden; Tunceli İli, Merkez İlçesi, Sütlüce (Tüllük) Köyü Yolu Mevkii'nde, 
Tunceli, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ve Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yapılması 
planlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kapasite Artırımı Projesine ilişkin 22.04.2021 
tarihli ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararının 28.04.2021 tarihinde Tunceli Valiliğince 
duyurulması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü teknik yönden yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını 
gerektirdiğinden, Mahkememizin 03.08.2021 tarihli ara kararı uyarınca mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi 
incelemesi neticesinde hazırlanarak Mahkememize sunulan 17.12.2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; 
''Dava konusu proje alanının, orman kanunlarına göre 4785 sayılı kanun ile devletleştirilen, 5658 sayılı kanun 
gereği iadeye tabi, 3302 sayılı kanun gereği Orman sınırları dışına çıkarılamayacak ve 3116 sayılı Orman 
kanunu gereğince Orman sayılan yerlerden olduğu, yaklaşık olarak 1200-1400 m yükseklikleri arasında yer 
aldığı, yamaçlık alanlardan ibaret olup yaklaşık olarak % 40-45 yüzey eğimine sahip olduğu, bölgenin 
yaklaşık KB-GD gidişli faylar içerdiği ve içlerinden bazılarının günümüzde de aktif (diri) olduğu, projenin 
planlandığı alandaki yüzey sularını Munzur Irmağı ve Pülümür Çayı ve kollarının oluşturduğu, bu iki güçlü 
akarsuyun, proje alanı güneyinde Tunceli’de birleşerek, Keban Barajı’nı doldurduğu, yöredeki taşınmazların 
ve aynı zamanda Tunceli ve ilçelerinin kullanma, tarım ve hayvancılık ihtiyacını karşılayan önemli su 
kaynaklarının genelde debisinin yüksek olduğu, proje alanındaki yeraltı su seviyesinin Munzur Irmağı ve 
Pülümür Çayı’na gidildikçe sığlaştığı, tersine olarak uzaklaştıkça da derinleştiği, gerçekleştirilecek işletme 
depolama faaliyetlerinin yeraltı suyu seviye kotunun üzerinde yapılması ve bu seviyenin altına kesinlikle 
inilmemesi gerektiği, proje alanı ve civarındaki su noktalarında (kaynak, sondaj kuyusu vb.) oluşabilecek 
risklerde yeraltı suları ile sondaj kuyularının olumsuz etkilenmesi ve bu su noktalarının kalitesinde herhangi 
bir bozulma tespit edilmesi halinde, faaliyetlerin durdurulması ve bu durumda her türlü zararın ilgili firma 
tarafından karşılanması ve ÇED Raporu'nda belirtilen tüm hususlara uyulacağına ilişkin olarak, söz konusu 
işletme sahibi tarafından bu konuda verilecek taahhütlerin gereği halinde yerine getirilmesi ve ilgili su 
noktalarının korunmasının yürürlükte bulunan tüm mevzuat doğrultusunda yürütülmesi gerektiği, tesisin 
yapılacağı alanda, inşaat aşamasında toz, işletme aşamasında koku problemi oluşacağı, döküm alanına 
bırakılacak olan çöplere ait sızıntı sularının yeraltı sularına karışmasının muhtemel olduğu, ayrıca sinek ve 
haşere oluşumunun olacağı, ÇED Olumlu dosyasında oluşabilecek olumsuz koşulları bertaraf ve önlemler için 
taahhütler verildiği, saha için verilen taahhütler yerine getirildiği takdirde, yapılacak olan tesisin insan 
sağlığına etkisinin minimize edileceği, ÇED dosyasında verilen taahhütlerin ve alınacak önlemlerin bilimsel 
ve teknik kurallara uygun olarak verildiği, faaliyet alanına en yakın yerleşim yerinin Mutlu Mezrası (Kocalar 
Köyü) olduğu, koku probleminin proje alanı çevresinde yerleşim yerlerinde yaşayan halk sağlığına da 
olumsuz etkisi olacağı, kırsal kesimin en büyük gelir kapılarından olan tarım ve hayvancılığın verimini 
kaybetmesinin, kırsalda yaşayan halkın hayat kalitesinin düşmesine, daha ilerisinde ise göç vermeye 
başlamasına sebep olabileceği, dava konusu alanda görülen jeolojik birimlerde, yoğun tektonizma faaliyetleri 
sonucu oluşan kırıklı ve çatlaklı yapıların birime akifer özelliği kazandırdığının, çevredeki su kaynaklarından 
da anlaşıldığı, bu akifer tabakaların, çevredeki tarım arazilerinin sulanmasında, insanlar, hayvanlar ve bitkiler 
tarafından içme ve kullanma suları olarak kullanılmasında önem gösterdiği, ÇED alanı ve ruhsat alanı 
içerisinde birçok su kaynağının yer aldığı, ÇED alanı çevresinde yer alan su kaynaklarının vadiler boyunca 
yüzeye çıktığı, tesis yapım çalışmaları sırasında, proje alanı ve çevresindeki su kaynaklarının kaybolacağının 
makul bir beklenti olduğu, ayrıca toz kirliliğinin oluşmasıyla başta hava kirliliği olmak üzere proje alanı ve 
çevresindeki su kaynaklarının kirleneceği, yörede temel ihtiyaçların başında gelen suyun kirlenmesi sonucu 
daha büyük sağlık sorunlarının yaşanabileceği, faaliyet bölgesinde ve çok yakın çevresinde çok yoğun flora 
yapısının olduğu, bunlardan özellikle Tripleurospermum monticolum (Boiss. & A.Huet) Bornm., Alyssum 
filiforme Nyár., Isatis candolleana Boiss., Tchihatchewia isatidea Boiss., Lonicera orientalis Lam., Ebenus 
haussknechtii Bornm. ex Hub.-Mor., Hypecoum pseudograndiflorum Petrovic, Arceuthobium oxycedri (DC.) 
M.Bieb., Verbascum krauseanum Murb. türlerinin endemik ve bölgeye özgü türler olduğu, faaliyet alanında 
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yapılacak çalışmalar sonucunda oluşacak toz birikintilerinin, ekili ve dikili tarım alanlarındaki bitkilerin 
yeterli fotosentez yapmasını engelleyeceği, ışık geçirgenliği ve emiliminin zayıflamasına neden olacağı, 
bitkilerin döllenme ve çiçeklenme dönemlerini olumsuz etkileyerek verim kaybına neden olacağı, tarım 
alanlarının olumsuz etkilenmesinin çevredeki hayvancılığı da olumsuz etkileyeceği, proje faaliyetleri 
sonucunda proje alanı ve çevresindeki su kaynaklarının kaybolacağını da beklenmekte olduğu, bu çalışmalar 
ile birlikte gürültü kirliliğinin de oluşacağı, bu kirliliğin gerek yerleşim yerlerindeki halk sağlığına gerekse de 
proje alanı ve çevresindeki yaban hayatına olumsuz etki göstererek doğal ekolojik dengenin de bozulmasına 
neden olacağı, tesisin dava konusu alana yapılmasının yöredeki başta insan sağlığı olmak üzere tarım ve 
hayvancılık üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı, bu nedenle de dava konusu tesisin, çekişmeli alana 
yapımının uygun görülmediği, ÇED olumlu kararının kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve net bir 
biçimde ortaya konularak endemik yapıya ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve/veya yok olmasına 
neden olacağı, ÇED raporunda, alandaki flora ve fauna çeşitliliğinin korunması açısından yapılacak 
çalışmaların ÇED raporunda gerekli önlemlerin alınmadığı, bu önlemlerin yeterli olmadığı, çevreye 
olabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi ya da zararın çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için 
gerekli tüm önlemlerin alınmadığı, alınan tüm önlemlerin projenin bütünlüğü, seçilen yer ile teknoloji 
alternatiflerinin birlikte değerlendirilmesinden, projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 
sürdürülecek çalışmalarla alınacak önlemlerin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir 
düzeyde olmadığı,  bölgesel jeoloji haritasına göre, proje sahasının, iki büyük akarsu tarafından çevrelenmiş 
olduğu, geçirimli bir litolojiye sahip olduğu, bu nedenle de projenin gerçekleştirileceği alanın ve etkileyeceği 
alanın çevredeki su kaynaklarına ve bunların kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarına göre konumunun 
belirtilerek ilgili mevzuatlardaki koruma kararları da gözetilmek suretiyle projenin gerçekleştirilmesinin bu 
açıdan çok sakıncalı olabileceği'' yönünde görüş ve kanaat belirtildiği, Mahkememizin 19.01.2022 tarihli ara 
kararına istinaden sunulan 23.03.2022 tarihli bilirkişi ek raporunda; ''tesisin sismik duraylığı hakkında 
herhangi bir açıklamanın ÇED başvuru dosyasında bulunmadığı ve tesisin bu haliyle ÇED olumlu raporu 
aldığı, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ile ilgili ÇED raporunda ve dava dosyası içerisinde Sızıntı Suyu Arıtma 
Tesisine ait uygulama projesi ve doküman bulunmadığı, söz konusu tesisle ilgili ÇED raporunda ve dava 
dosyası içerisinde tesise ait yapılacak bina ve yardımcı-önleyici yapılarla ilgili Mimari-Statik proje ve Vaziyet 
Planına ait herhangi bir veri, uygulama projesi ve doküman bulunmadığı, daha önceden başka bir yerde 
yapılmış benzer bir tesise ait örnek fotoğrafların ve şekillerin yer aldığı, bu nedenle yapılara ait subasman ve 
diğer kotların yeterli olup olmadığının belirlenemediği, projenin çevre kirlenmesine sebebiyet verebileceği, 
ÇED raporunda çevre kirlenmesine sebebiyet vermemesi için gerekli önlemlerin alındığı, ancak belirlenen 
yöntem ve hususların en sağlıklısı ve uygunu olmadığı, bu sebeple, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin 
önlenmesi ya da zararın çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemlerin 
alınmadığı kanaatine varıldığı, ayrıca, proje faaliyetleri sonucunda proje alanı ve çevresindeki su 
kaynaklarının kaybolacağının da beklenmekte olduğu, aktarma yöntemi seçiminde aktarma işleminin az 
maliyetli, kolay işletilebilir ve emniyetli olmasına dikkat edildiği, ÇED Raporunda, söz konusu tesisin 
çevreye verebileceği muhtemel zararların ortadan kaldırılması ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde 
en aza indirilmesi için gerekli önlemlere –yukarıda da izahta bulunulduğu gibi- mutlaka yer verilmekle 
birlikte bu önlemlerin yeterli olup olmadığı hakkında bir fikir, ortada bir tesis ve işletme olmadığı için 
net olarak yürütülemediği, bununla birlikte; anılan tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası 
risklerin en aza ineceğinin ve hatta sıfırlanabileceğinin açık olduğu'' yönünde görüş ve kanaat bildirildiği 
görülmektedir.

      Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna ve bilirkişi ek raporuna taraflarca yapılan itirazlar, raporu 
kusurlandırır nitelikte görülmemiş olup, bilirkişi raporu Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte 
görülmüştür.

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenerek aktarılan bilirkişi raporu bir bütün 
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olarak değerlendirildiğinde, ÇED raporuna konu projenin hazırlanma sürecinin teknik yönden mevzuatta 
öngörülen usule uygun olduğu, proje kapsamının asgari gereklilikleri taşıdığı ve yeterli uzman personelin 
bilgi ve katkısının projenin hazırlanmasında dikkate alındığı, kurulması planlanan dava konusu tesis ile ilgili 
olarak hazırlanan nihai ÇED dosyasında gerek tesisin yapım aşaması gerekse işletme aşamasında 
karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilerek raporda incelendiği, projenin çevredeki insan ve doğal yaşama karşı 
oluşturacağı etkiler önemli ölçüde değerlendirilerek yaşanması muhtemel olacak çevresel zararların asgari 
düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemlerin yeterli düzeyde belirtildiği ve gerekli ilanların yapıldığı 
görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu projenin yapılması halinde çevreye verebileceği muhtemel zararların ortadan 
kaldırılması ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin çevresel etki 
değerlendirmesi raporunda yer aldığı, anılan tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası risklerin en 
aza ineceğinin ve hatta  sıfırlanabileceğinin açık olduğu, ayrıca  ÇED Olumlu dosyasında oluşabilecek olumsuz 
koşulları bertaraf ve önlemler için taahhütler verildiği, saha için verilen taahhütler yerine getirildiği takdirde, 
yapılacak olan tesisin insan sağlığına etkisinin minimize edileceği, ÇED dosyasında verilen taahhütlerin ve 
alınacak önlemlerin bilimsel ve teknik kurallara uygun olarak verildiği görüldüğünden dava konusu işlemde 
hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 6.338,30-TL yargılama giderinin 
davacı üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
uyarınca belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davalı taraf 
yanında davaya müdahil olan Tunceli Belediye Başkanlığı tarafından karşılanan ve aşağıda ayrıca dökümü 
yapılan 102,80-TL müdahil yargılama giderinin davacıdan alınarak müdahile verilmesine, kullanılmayan 
97,70-TL YD harcının istemi halinde davacıya iadesine, artan posta giderinin ise talep edilmemesi halinde 
kararın kesinleşmesinden sonra re'sen aidiyetine göre taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunu'nun 20/A 
maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz 
yolu açık olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
KEREM ÖZYARDIMCI

165751
 

Üye
ÇİĞDEM KARAHAN ZENGİN

216748
 

Üye
CEMAL ÖNDER

251781
 

YARGILAMA GİDERİ :
Başvurma Harcı :                 59,30-TL
Karar Harcı :                 59,30-TL
Vekalet Harcı :                   8,50-TL
Keşif Harcı :               419,90-TL
Keşif Yol Gideri :               500,00-TL
Bilirkişi Ücreti :            5.000,00-TL
Posta Gideri :               291,30-TL
TOPLAM :            6.338,30-TL

MÜDAHİL YARGILAMA GİDERİ :
Başvurma Harcı :                 59,30-TL
Vekalet Harcı :                   8,50-TL
Posta Gideri :                 35,00-TL
TOPLAM :               102,80-TL


