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DAV ACI 
------

VEKİLİ 
: ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
:  

DAVALI 
----------

VEKİLİ 

: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI-ANKARA 
:  

----------

MÜDAHİLLER 
---,---------

VEKİLİ 
: 1-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Davalı) 

----------

Nasuh Akar Malı. Türk Ocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA 

VEKİLİ 
----------

2- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Davalı)

DAV ANIN ÖZETİ : Davacı meslek odası tarafından, Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Margı ve 
Sepetçi Mahallelerinde bulunan 389,651 hektar yüzölçümlü arazinin Alpu Termik Santrali projesi 
kapsamında termik santral, ek tesisler ve atık depolama sahası olarak tarım dışı amaçla kullanılması 
için kamu yararı kararı verilmesine ilişkin 02/03/2018 tarih ve E.546214 sayılı (Mülga) Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı işleminin; alanın tamamının tarım arazisi olduğu, Anayasaya aykırı olduğu, 
mülkiyet hakkına müdahale edildiği, kanun tarafından tanımlanan görevlerin idarece yerine 
getirilmediği, büyük ova koruma alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yok sayıldığı, üstün kamu 
yararının bulunmadığı, davacı meslek odası tarafından bu tür eylem ve işlemlerin tamamına karşı 
olunduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden, davacının taraf ehliyetinin bulunmadığı ve öncelikle 
davanın bu yönüyle incelenmesi gerektiği; esas yönünden ise, ilgili tüm kuruluşlardan görüş alındığı, 
mevzuat gereği nihai kararın Bakanlık tarafından verileceği, toprak koruma projesine uygun olan 
Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulu kararı hakkında da Bakanlık tarafından mevzuata uygun olarak 
onay verildiği, kararın ülkemiz ekonomisine olan katkılarının göz önünde bulundurulduğu, Bakanlık 
kararının aynca ilan edilmediği, zira buna ilişkin bir zorunluluğun da bulunmadığı belirtilerek davanın 
reddi gerektiği savunulmaktadır. 

MÜDAHİL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMASININ ÖZETİ: 
Usule ilişkin olarak, davanın ehliyet yönünden ve süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği; esasa ilişkin 
olarak ise, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca, büyük ovalardaki tarım 
arazilerinin, İl Toprak Koruma Kurullarının uygun görüşü ve ilgili Bakanlıkların ortaklaşa kamu yararı 
alması ile tarımsal amaç dışında da kullanılabildiği, anılan Kanunun tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımını yasaklamayıp hangi durumlarda amacı dışında kullanılabileceğini belirttiği, davacı 
iddialarının yersiz olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
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Bu itibarla; davaya konu enerji üretim alanı için alternatif alan bulunmadığı, 5403 sayılı 
Kanun'da düzenlenen özel şartların sağlanmış olduğu ve söz konusu şartlardan biri olmakla birlikte 
dava konusu işleme de dayanak olan, kamu yararına konu alanın tarım dışı kullanımının uygun 
görülmesine ilişkin Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulunun 30/01/2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararına 
karşı açılan davaların da ret ile sonuçlandığı hususları birlikte dikkate alındığında, dava konusu 
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 733,20-TL yargılama 
giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idare yanında davaya müdahil olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca karşılanan 120,00-TL yargılama giderinin ve yine davalı idare yanında davaya 
müdahil olan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünce karşılanan 80,00-TL yargılama giderinin 
davacı tarafından ilgisine göre müdahillere verilmesine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5 .500,00-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı 
idareye verilmesine, artan posta avansının istemi halinde derhal, aksi halde kararın kesinleşmesinden 
sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Bursa Bölge 
İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 03/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Başkan 

YARGILAMA GİDERLERİ 
Başvurma Harcı 
Karar Harcı 
Vekalet Harcı 
YD Harcı 
YD İtiraz Harcı 
Posta Gideri 

TOPLAM 

35,90-TL 
35,90-TL 
5,20-TL 

59,10-TL 
162,10-TL 
435,00-TL 

733,20-TL 

YARGILAMA GİDERLERİ 
MUDAHIL (DAVALI) ENERJİ VE 
TABiİ KAYNAKLAR BAKANLIGI 
Posta Gideri 120,00 -TL 

TOPLAM 120,00-TL 

YARGILAMA GİDERLERİ 
MUDAHIL (DAV ALI) ELEKTRİK 
URETIM A.Ş. GENEL MUDURLUĞÜ 
Posta Gideri 80,00 -TL 

TOPLAM 80,00-TL 

Üye 
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