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Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı’nın (ÇDP) “yürütülmesinin durdurulması ve iptali” talebiyle Danıştay 6. 
Dairesi’nin E.2013/6370 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 04/02/2019 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/759 
sayılı kararı ile 1/100.000 Ölçekli Planın “3.5.18.1. Enerji Üretim Alanları” hükmünün 
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

 
Bakanlığımıza intikal eden konularda yaşanan aksaklıkların giderilmesi 

amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 04/02/2019 tarihli ve YD İtiraz No: 
2018/759 sayılı kararının gerekçelerine uygun olarak ÇDP’nin “3.5.18.1. Enerji Üretim 
Alanları” hükmünün; 

 
3.5.18.1. ENERJİ ÜRETİM ALANLARI 

 
1. Rüzgar, Güneş ve Jeotermal üretim alanlarında aşağıda düzenlenen yer seçimi 

kriterlerine uyulması ve Bakanlığın görüşünün alınması koşuluyla ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek 
lisans kapsamında, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan 
nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve veritabanına 
işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir: 
 

Rüzgar, Güneş ve Jeotermal üretim alanlarının yer seçiminde şu kriterlere 
uyulacaktır: 
 

 6831 Sayılı “Orman Kanunu” kapsamında kalan alanlardaki yatırımların 
gerekli izinler alınarak öncelikli olarak orman niteliğini kaybetmiş alanlarda 
gerçekleştirilmesi esastır.  
 

 Tarımsal üretim amaçlı korunması esas olan 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalan tarım arazilerinde yapılacak olan 
yatırımlarda 5403 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Tarım Dışı Amaçla 
Kullanım İzni”nin alınması zorunludur. 

 

 ÇDP’de kullanım sınırlaması getirilen alanlar ile (ekolojik öneme sahip alan, 
taşkın alanı, su ürünleri üretim alanı) kumul alanlar, sazlık-bataklık alanlar, 
sulak alanlar, sulak alan koruma bölgeleri ve içme ve kullanma suyu koruma 
kuşaklarında kalan alanlarda yapılacak uygulamalarda imar planlarının 
hazırlanması aşamasında, üniversitelerin ilgili bölümlerince faaliyetin 
çevreye olabilecek olası etkilerinin ve alınacak önlemlerin açıklandığı 
Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanması zorunludur. Bu alanlarda 
ilgili mevzuat hükümleri ve Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır. 

 

 İmar planı aşamasında, jeolojik etüt raporuna uyulacaktır.  
 

 Plan sınırı içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, 
Özel Çevre Koruma Alanları, Milli Park,  Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, 
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Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Sahası gibi özel kanunlara tabi alanlarda 
ilgili kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan uygun görüş 
alınacaktır.   

 
2. Hidrolik kaynaklara dayalı enerji üretim alanlarının yer seçiminde aşağıdaki 

kriterlere uyulacaktır: 
 

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 04/02/2019 tarihli ve YD İtiraz No: 
2018/759 sayılı kararı uyarınca 24/07/2019 tarihinden önce ilgili mevzuata 
uygun olarak imar planı onaylanmış olan hidroelektrik santralleri (HES) 
projelerinin imar planları geçerlidir. Projeye bağlı teknik değişiklik ihtiyacı 
olması durumunda söz konusu imar planlarına ilişkin değişiklikler ilgili 
idaresince onaylanabilir. 
 

 24/07/2019 tarihinden itibaren; havza bütününde ekosistemlerin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde her türlü koruma tedbirlerine ilişkin 
süreçler tamamlandıktan sonra hidroelektrik santralleri (HES) projelerine izin 
verilebilir. 

 

 HES’ler, ilgili idarece (Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü) yatırıma konu akarsu havzası düzeyinde yapılacak olan 
ayrıntılı araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak ÇED yönetmeliği 
kapsamında ÇED sürecine konu edilir. ÇED süreci sonunda ÇED Olumlu 
Kararı verilen projeler Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi olarak 
değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur. ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan 
veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmış olan HES projelerine ilişkin alt 
ölçekli planlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve 
kuruluşların uygun görüşünün alınmasını takiben ilgili idaresince 
onaylanabilir. 
 

3. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’da tanımlanan diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının 
(GES, RES, JES ve HES dışında) üretim alanlarında, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilecek 
lisans kapsamında, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan 
nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve planlar 
veritabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir.” 

 
4. Enerji iletim tesislerinde, Bakanlığın uygun görüşü alınması koşuluyla, ilgili 

kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar 
planları, ilgili idaresince onaylanır ve planlar bilgi için Bakanlığa gönderilir. 

 
olarak düzenlendiği Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.  

 
 

 


