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ÖZ 

 

Çevre sorunları insanlığın son dönmede üzerinde en çok tartıştığı küresel sorunların başında 

gelmektedir. Sorunun niteliğinde yer alan “sınır tanımazlık” boyutundan dolayı da çevre sorunları uluslararası 

düzeyde mücadele edilmesi gereken bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sorunun çözümüne yönelik 

ortaya koyulan politika önerileri ekonomik kalkınma – çevre koruma paradoksunda politika aktörleri açısından 

bir sınırlılık/tercih zorlaması da üretmektedir. Zira toplumlar açısından ekonomik kalkınma hangi düzeyde kamu 

yararı içeriyorsa çevrenin korunmasında da aynı oranda kamu yararı olduğu açıktır. Aynı anda her iki kamu 

yararının birlikte tesis edilemediği durumlarda politika aktörlerinin hangi yarar lehinde tercihte bulunacakları 

konusu üstün kamu yararı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile üstün kamu yararı, ortada birden fazla, 

birbiriyle çelişen kamu yararı olduğu durumda, karar vericiler için birini diğerine tercih etmede ölçüt olarak 

kullanılan bir kavramdır.  

 

Ekonomik kalkınma çevre koruma dikatomisi içinde üstün kamu yararının tespiti ve tesisi için 

geliştirilen sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın somut politika uygulama araçlarından biri olarak 

ortaya çıkan ÇED süreçlerinde, Türkiye’de çoğunlukla idare aygıtının ekonomik kalkınma yönünde tercihte 

bulunduğu bilinmektedir. İdare aygıtının bu tercihine karşın ÇED kararlarına ilişkin bazı yargı içtihatlarında ve 

çevresel eylemlerin temel referanslarında ise çevrenin korunması yönünde bir tercihin politika aktörlerine 

yöneltildiği de açıktır. 

 

Bu çalışmada enerji arz güvenliği bağlamında idare aygıtının hem yenilenebilir hem de “yerli” enerji 

kaynağı olarak teşvik ettiği HES politikası ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik politika tercihini 

belirleyen “kamu yararı” anlayışı ile bu tercihe karşı çıkanların çevresel güvenlik bağlamında HES’lere 

yüklediği ve kamu yararına aykırı olduğu yönündeki anlayışı besleyen argümanlar ortaya koyulmaya çalışılacak, 

bu çatışan iki kamu yararı arasından hangisinin üstün kamu yararı olduğuna karar vermek okuyucuya 

bırakılacaktır.  
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An Assessment of HEPP Policies in Turkey in the Context of Weighty Public Interest 

 

Abstract 

 

Environmental problems are at the top of the global problems that the humanity has recently been 

debating the most. Due to the “borderlessness” dimension in the nature of the problem, environmental problems 

emerge as a problem area to be fought at international level. However, the policy proposal for resolving the 

problem also produces a choice constraint for policy actors in terms of the paradox of economic development 

and environmental protection. Because, for societies, it is clear that if economic development involves public 

interest to some degree, protection of the environment also benefits to public in the same way. When the two 

public interests cannot be co-founded at the same time, the issue of what benefits policy actors would prefer in 

favor of the public is emerging as a weighty public interest. Therefore, weighty public interest is a concept that is 

used as a criterion for decision makers without preferring one to another when there are more than one public 

interest contradictory to each other. 

 



It is known that in the EIA processes emerging as one of the means of concrete policy implementation of the 

concept of sustainable development created for the determination and establishment of weighty public interest in 

the economic development - environment protection dichotomy, the administrative apparatus in Turkey is 

predominantly in the direction of economic development. In spite of this preference of the administrative 

apparatus, it is also clear that in some jurisprudence related to EIA decisions and in the basic references of 

environmental actions, preference towards protection of the environment is directed to policy actors. 

 

In the context of the security of energy supply and the environmental security, policy choices are started 

to be based upon encouraging and spreading the hydroelectric power plants (HES) for the purpose of giving 

priority to the national energy resources. 

 

Despite the economic contribution of hydroelectric power plants (HES), the claims against the 

implementations due to violations of “environmental rights” have led numerous court cases. For some cases, the 

courts have made decisions to disentitle investment decisions while for others the actions for annulment brought 

to the courts are dismissed. 

 

In this study, Turkish State Council decisions with their justifications on the investments of 

hydroelectric power plants will be analysed to elaborate and evaluate the consistency of the withdrawal of appeal 

and acceptance of objection decisions. 

 

Keywords: weighty public interest public interest, HES, right to environment, economic interest 

 

1. KAMU YARARI KAVRAMI 

 

Anayasa Mahkemesi kamu yararı kavramının içeriğini belirlemede; kamu  düzeni, toplum 

yararı gibi kavramlardan yararlanmakla birlikte kamu yararını “kişinin ve toplumun huzur ve refahını 

sağlamak” olarak tanımlamıştır1 (Akıllıoğlu,1988:19). 

 

1789 Devriminde İnsan Hakları Evrensel Bildirisindeki ifadesiyle kamu yararı, “genel irade” 

ye uygunluk şeklinde anlamlandırılmaktadır. Öyle ki kanunlar genel iradenin ürünüdür yani kamu 

yararınadır. Anayasa Mahkememiz de kanunların kamu yararına çıkarıldıklarını ve başkaca bir amaçla 

düzenleme yapılamayacağını birçok kararında belirtmektedir.2 

 

Kamu yararının hukukumuz açısından çeşitli görünümleri vardır. Buna göre, kamu yararı 

kavramı, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında yer alan en önemli sebeplerden biridir.3 Kamu 

yararı kamu hizmetinin maddi açıdan belirlenmesinde bir unsur olarak karşımıza çıkar (Özay, 2002: 

227-228). Ayrıca idarenin irade açıklamalarının kamu yararı amacına özgülenmiş olması, Özel hukuk 

kişilerince yapılan irade açıklamalarından ayrılmasında yine önemli bir kriter olarak kullanılır (Özay, 

2002:321). 

 

Bazı yazarlara göre kamu yararı kavramı bilimsel içerikten yoksundur ve “devletin kutsanması 

yoluyla iktidarı pekiştirme aracı” olarak kullanılmaktadır (Akıllıoğlu,1988:11).  

 

1982 Anayasasına baktığımızda, Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler başlıklı 

üçüncü bölümünün üçüncü alt başlığı “kamu yararı” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altındaki 43-

47’nci maddeler sırasıyla; Kıyılardan yararlanma, Toprak mülkiyeti, Tarım, hayvancılık ve bu üretim 

dallarında çalışanların korunması, Kamulaştırma, Devletleştirme ve Özelleştirme başlıklarını 

taşımaktadır. Anayasanın bu maddelerindeki düzenlemelerin genel olarak kanun koyucuya yol 

gösterme amacı taşıdığı söylenebilir (Akıllıoğlu,1988:13). Kıyılardan yararlanma açısından, 

                                                            
1AYM, E.1963/16, K.1963/83, T. 8.4.1963 nakleden Akıllıoğlu,1988:19)  
2 AYM, E. 2016/22, K. 2016/177, T.  23.11.2016; AYM , E. 2015/102, E.  2016/151, T.  7.9.2016; AYM, E. 

2015/88, K. 2016/156, T. 7.9.2016 
3  AYM, E. 2016/29, K. 2016/134, T. 14.7.2016; AYM, E. 2016/37, K. 2016/135, T. 14.7.2016 



yararlanmanın kamu yararı esas alınarak belirleneceği düzenlemiştir. Toprak mülkiyeti başlıklı 

44’üncü maddede ise “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 

kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye 

toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır” düzenlemesiyle devletin toprağın korunmasında 

kamu yararının gerçekleştirilmesi için nasıl faaliyet göstermesi gerektiği düzenlenmiştir. Aynı şekilde 

tarım ve hayvancılığın yapıldığı arazilerin amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, üretimi 

artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer 

girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırmak devlete ödev olarak yüklenerek bu alanda kamu yararının 

içeriği belirlenmiştir. Kamulaştırmanın düzenlendiği 46’ncı maddede, devlet tarafından özel hukuk 

kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlarda kamulaştırma ve idari irtifak hakkının kullanılabilmesi için 

kamu yararının bulunması bir şart olarak aranmıştır. Aynı şekilde 47’nci maddeye göre kamu hizmeti 

niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının varlığı halinde devletleştirilebileceği düzenlenmiştir. 

Kamu yararının hukuk sistemimizde, özellikle İdare Hukuku açısından idari eylem ve 

işlemlerde amaç unsuru olarak karşımıza çıkar ve idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetlenmesinde kullanılır. 

 

İdari işlemin amaç unsuru idari işlemlerden beklenen ve işlemin tesisi ile ulaşılmak istenen 

nihai amaçtır. Bu nihai amaç tüm idari işlemlerde ortaktır ve “kamu yararı”dır (Onar, 1966:34; Alan, 

1982:34). Kamu yararı idari işlemlerin genel amacını teşkil eder; bununla birlikte yasalar bu genel 

amaçla birlikte birtakım özel amaçlar da öngörmüş olabilir (Gözübüyük,2012:234). Yasaların özel 

amaçlar öngördüğü durumlarda kamu yararı yine nihai amaç olarak kalacak ancak mana itibariyle 

daralacaktır (Bayraktar, 1976:285). İdari makamların yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine 

getirirken gerek kanunlarca öngörülen özel amacın gerekse tüm kamu hizmetlerinin özgülendiği genel 

amacın dışında bir amaç gütmeleri mümkün değildir. Çünkü kamu kudreti gibi oldukça önemli bir 

gücü elinde tutan idari makamlara bu gücün verilmesinin ve yetkilendirilmelerinin asıl nedeni kamu 

yararın gerçekleştirilebilmesi düşüncesidir (Yayla,2009:140).  

 

İdarenin tüm faaliyetlerinde ulaşılmak istenen nihai amaç kamu yararı olmakla birlikte kamu 

yararının genel bir tanımı bulunmamaktadır. Gerek yargı yerleri gerekse idare bir faaliyette ulaşılmak 

istenin nihai amaç olan kamu yararının ne olduğuna durum ve şartlara göre karar verecektir. Tüm bu 

belirsizliğe rağmen kamu yararı, idare hukukun temel ilkesi olarak (Özay, 2002:423 )  kabul 

edilmektedir. Kamu yararının ne olduğu ve nasıl somutlaşacağını belirleme yetkisi genel kabul 

gördüğü üzere yasama organına ait olup bununla birlikte bir uyuşmazlık durumunda kuralları ve 

ilkeleri yorumlayıp kamu yararının ne olduğuna karar verme yetkisi ise yargının görevidir (Özay, 

2002:421).4 

 

2. İDARİ İŞLEMLERDE KAMU YARARININ HUKUKA UYGUNLUK 

DENETİMİNDE KULLANILMASI VE DANIŞTAY KARARLARINDA KRİTER ALINAN 

HUSUSLAR5 

 

İdari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde kamu yararına ulaşma gayesi idari 

yargıda önemli bir tartışma konusu olan “takdir yetkisinin sınırlanmasında” kullanılan içtihatlarda en 

önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir (Onar,1966:435; Bayraktar,1976:286; Alan, 

1976:346).6 

                                                            
4 Aynı yöndeki AYM kararları için bkz: AYM E.1992/46, K.1992/52, T.03.12.1992; E.1992/45, K.1992/51, 

T.03.12.1992 
5 Bu Bölümde Aysema Pelin ŞAŞMAZ, “İdari Yargıda Hukuka Uygunluk ve Yerindelik Denetiminin Sınırı” 

Gazi SBE, 2014,  adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır. 
6 İdarenin eylem ve işlemlerinin denetimde ilk dönemlerde, özellikle takdir yetkisinin denetlenmesi söz konusu 

olduğunda, amaç unsurunun ve kamu yararının varlığının denetimi sebep unsurunun yetersiz görülmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Bkz: Bayraktar,1976:286.  Fransız Danıştay’ı 20’inci yüzyılın başlarına kadar sadece idarenin takdir 

yetkisini denetlerken yetki ve şekil unsurları gibi açılardan her zaman işlemleri denetlemiş ancak amaç unsuruna 



Türk Danıştay’ı yıllardan beri, bir dönemki adıyla “yetki saptırmasını” yani amaç unsurunun 

hukuka uygunluğunun denetimini benimsemiş durumdadır ve idari işlemlerde amaç unsurunu 

denetlemektedir. Danıştay’ın bu husustaki kararları 1930’lu yıllara kadar dayanmaktadır 

(Giritli,1957:107-108). 

 

Amaç unsurunda sakatlık,  idarecilerin kendilerine verilen yetkileri bahşedilme amaçlarının 

dışında kullanmalarından doğar (Alan, 1982:39). İdareye verilen yetkiler ve bu yetkilerin sağladığı 

üstünlüklerin sebebi kamu yararını gerçekleştirme gayesidir. Ancak idare bu yetkiyi kişisel ve siyasi 

amaçlarla, üçüncü kişilere yarar sağlama amacıyla ya da yasada belirtilen özel amaçların dışında 

kullanırsa idari işlem amaç yönünden hukuka aykırı bir hal alır.  Daha geniş ifadesiyle kamu yararı 

amacı dışında veya ona yabancı herhangi bir amaçla gerçekleştirilen her faaliyetin “amaç” unsuru 

sakat olacaktır (Özay, 2002:422). 

 

Danıştay amaç unsurunda kamu yararının varlığını denetlerken kendiliğinden hareket 

etmemektedir; şöyle ki davacı taraf, idarenin kamu yararı dışında bir gaye ile hareket ettiğini iddia ve 

ispat etmek durumundadır.  

 

Danıştay idari işlemlerin amaç unsurunun hukuka uygunluğunu denetlerken, idarenin işlemin 

yapılmasında ortaya koyduğu gerekçeleri denetlemektedir. Buna göre idare yeterli gerekçe ve somut 

delilleri yargılama esnasında ortaya koyabilmelidir. Bazı görüşlere göre amaç unsuru ile idarenin tesis 

ettiği işlemi gerekçelendirmesi arasında sıkı bir bağ vardır ve işlemin saikini gösteren ibareler o 

işlemin gerekçesinde yatar (Memiş, 2008:63). 7 Danıştay da idarenin yeterli gerekçeyi, somut delillerle 

ortaya koyamaması ya da hukuken geçerli olmayan sebeplere dayanması halinde idari işlemi kamu 

yararı ve hizmetin gereklerine aykırılıktan iptal etmektedir (Kargın, 1957:71).8 İdarenin yargı önünde 

gerekçe verme yükümlülüğü Danıştay kararlarında açıkça belirtilmektedir9,  ayrıca 2577 sayılı 

                                                                                                                                                                                          
gelindiğinde işlemleri sadece yetki saptırmasının varlığı halinde iptal etmiş bu denetim şekli daha sonraları 

yetersiz bulunmuştur. Bkz. Alan,1976:346. 
7 “Maksat unsuru denetimi usul/yetki saptırması da dahil geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılır. 

Karar gerekçesinde sebepler maddi ve hukuksal boyutlarıyla vurgulanır eğer işlemin yapılış maksadı hukuka 

uygun bulunmazsa sebep ya da hem sebep hem de maksat unsurlarındaki hukuka aykırılık nedeniyle işlemin 

iptali yoluna gidilir. Takdir yetkisinin hukuken geçerli bir sebebe dayandırılmayarak tesis edilmiş olması işlemin 

kamu yararı dışında bir amaç üzerine kurulduğunu gösterir böylelikle sebep maksat unsurunu sakatlar.”  
8 Aynı yöndeki yargı kararı için bkz: “İl Sağlık Müdür Yardımcılıkları görevlerine acil atamayı gerektirecek 

somut bir nedenin varlığı da ortaya konulmadan, davacıyla birlikte 41  İl Sağlık Müdür Yardımcılığı kadrosuna 

yapılan atamanın kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.” DANIŞTAY 5.D, K. 

2004/5187, E.2004/3658, T.10/12/2004. “Dava konusu olay somutunda ise, yönetimin nesnel ölçütler 

çerçevesinde, ihtiyaç fazlası olarak belirleyeceği personeli, hizmetine ihtiyaç duyulan yerlere naklen 

atayabileceği kuşkusuzdur. Ancak, ihtiyaç fazlası personel belirlenirken ve personel planlaması yapılırken kamu 

yararı ve hizmetin gerekleri dışında bir amacın (kişisel, siyasi v.b.) güdülmemesi, bunun içinde, sicil, liyakat, 

hizmet süresi gibi nesnel ölçütler esas alınarak ihtiyaç fazlası personelin belirlenmesi gerekmektedir. 

Davalı idarece, dava konusu işlemin gerekçesi olarak, yapılan inceleme sonucunda Ereğli Kadastro 

Müdürlüğünde görevli 9 personelin ihtiyaç fazlası olduğunun belirlendiği gösterilmiş ise de; bir milletvekili 

tarafından davalı idareye gönderilen ve bir örneği dosyada bulunan fax mesajında, aralarında davacının da 

bulunduğu Ereğli Kadastro Müdürlüğünde görevli 9 personelin tek tek isimleri ve unvanları belirtilmek suretiyle 

ihtiyaç fazlası olduklarının belirtilmiş olması, anılan fax mesajı üzerine yapılan incelemede ise, ihtiyaç fazlası 

olarak belirlenen kişiler yönünden ihtiyaç fazlası olma nedenleri ile ilgili olarak sicil, liyakat, kıdem gibi nesnel 

ölçütler esas alınmadan belirleme yapılmış olması, buna karşın, davacının görevinde başarısızlığı veya 

yetersizliği yönünde bir saptamanın bulunmaması karşısında, sadece anılan fax mesajındaki savlara dayanılarak 

ve bu mesajdaki istemleri gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulduğu anlaşılan dava konusu işlemde kamu 

yararı, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuksal 

isabet görülmemiştir.”  
9 “1983 mali yılı yan ödeme kararnamesi gereğince, personele verilecek zam ve tazminat miktarlarının tesbitine 

ilişkin bu davaya konu edilen yönetim kurulu kararında, kararnamenin yukarıda sözü edilen 4/B maddesindeki 

hangi nedenlerin hangisinin, miktar ve oranın tesbit edilmesinde etkili olduğu belirtilmemiş, sadece, dava 

dilekçesine verilen savunma yazısında, müfettişlerin genel müdür yardımcıları ve daha birçok yetkiliden fazla 

özel hizmet tazminatı ve teminindeki güçlük zammına müstehak olmalarının hizmet gereklerine, idari istikrar 



İYUK’un 20’inci maddesinde de bu kural öngörülmüştür  ve idarenin gerekçe yükümlülüğü hukuk 

devletinin de gereğidir (Kaboğlu, 1990:326; Akyılmaz,2000:202). Yargı idarenin sunduğu gerekçeler 

üzerinden öncelikle bu vakıaların gerçekliğinin denetimini yapar; sebep maddi olarak da gerçekleşmiş 

olmalıdır (Alan,1976:345-355).10 Bununla birlikte, idarenin sunduğu bilgi ve belgeler hukuken geçerli 

olmalı11, gerekçe mevcut ve muteber bir nedene dayanmalı12, bilgi ve belgeler de somut olmalıdır 

(Kaboğlu, 1990:323-324).13 Ayrıca Danıştay idarenin sunduğu gerekçenin “yeterli” olmaması halinde 

de mevzuata aykırı olduğuna kanaat getirmektedir (Kaboğlu,1990:324).14 Yüksek mahkeme “somut 

neden” ifadesini birçok kararında kullanmakta ve eğer idare işlemin gerekçesinde somut nedenler 

gösteremezse işlem iptal edilmektedir: 

 

“…Öte yandan davacının görev yaptığı serviste başarısızlığı, yetersizliği veya yürüttüğü 

görevden alınmasını ve birleştirilen servislerin şefliğine başka servisten bir şefin görevlendirilmesini 

gerektirecek başkaca somut bir neden ortaya konulamadığı görülmüştür.”15 

“…davacının, Bölge Müdürlüğü görevinde başarısız veya verimsiz olduğu yolunda herhangi 

bir somut belirlemenin mevcut olmadığı, dolayısıyla, anılan Kanun'un 76. maddesinde öngörülen 

takdir yetkisine dayalı biçimde tesis edilen dava konusu işlemin, sebep unsuru yönünden hukuka 

aykırılık taşıdığı tartışmasızdır.”16 

 

Yüksek Mahkemenin bazı kararlarında ise işlemin sebebini teşkil eden hukuki vakıa ve 

olguların yeterli olgunluğa ulaşması aranmaktadır; aksi halde idarenin işlemi tesis gerekçesi olarak 

sunduğu nedenin o işlemin kurulmasını gerektirecek nitelikte olmadığından bahisle mahkemeler iptal 

kararı vermektedir: 

 

“…davalı idarece işlemin sebebi olarak belirtilen konuların davacının bulunduğu görevden 

alınmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı görülmekle, davacının İl Müdürlüğü görevinden 

alınarak mühendisliğe atanmasında idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacı ve hizmet 

gereklerine uygun kullanılmadığı bu suretle işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.”17 

 

                                                                                                                                                                                          
prensibine ve hiyererşiye aykırı olacağı" işlemin bu nedenle tesis edildiği ifade edilmiştir.” DANIŞTAY 5. 

DAİRE, K.1985/35,E.1984/1227, T. 16/01/1985, 
10 Bu hususta Danıştay kararı için bkz: DANIŞTAY 5.D, K. 1987/461, E. 1987/219, T. 24/03/1987 
11 DANIŞTAY 5.D, K.2007/4996, E.2006/875, T.01/10/2007, “…Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı 

ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden 

en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır. Olayda, 

ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, davacı ile aynı durumda olan personele daha önce 

muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya 

konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi 

kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” 
12 DANIŞTAY 5. D, K.2005/402, E.2003/4864, T.31/01/2005, “…Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden, 

belediye başkan yardımcılığı görevine atanacaklar için mevzuatta herhangi bir öğrenim şartının öngörülmediği 

sonucuna varılmaktadır. …Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile olay birlikte incelendiğinde, davacının 

öğrenim durumu gerekçe gösterilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınması mümkün olmadığı gibi, 

davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğu yönünde herhangi bir tespit bulunmaksızın kurulan atama 

işleminde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığından, aksi yönde verilmiş olan Mahkeme 

kararında hukuki isabet görülmemiştir.” 
13DANIŞTAY5.D, E:1980/2185; DANIŞTAY5.D., E:1982/3324,K:1984/2796, DANIŞTAY 5.D., E:1986/440, 

K: 1987/186 
14 DANIŞTAY 5.D., E: 1984/1217, K: 1986/290 
15 DANIŞTAY 2.D, K.2007/3552,E.2006/3689,T.25/09/2007 

16 DANIŞTAY 2.D,K.2008/329, E.2007/3131,T.25/01/2008 
17 DANIŞTAY 2.D, K.2007/3692, E.2005/685,T.05/10/2007, DANIŞTAY 2.D, K.2007/1671, E.2006/3794, 

T.12/04/2007; DANIŞTAY 2.D ,K. 2007/1058, E.2004/5490, T.14/03/2007. Yargı kararıyla ilgili benzer 

görüşler için bkz: Güran, 1963:164-168  



Bununla birlikte yargı, idarenin hangi vakıaları mevzuatın öngördüğü sonuca erişmek için 

uygun görmüş ve olayların hukuki tavsifleri isabetli midir hususlarını da inceleyecektir. Bu durum 

vakıaların hukuki tavsifinin denetlenmesidir ve özellikle mevzuatta genel kavramların kullanılması 

halinde bu kapsama nelerin alındığı yargıcın inceleme alanındadır. Danıştay yargılama esnasında 

mevzuat hükmünün ya da kavramın nasıl anlaşılması gerektiğine açıklık getirerek yol gösterir.18 

 

3. ÜSTÜN KAMU YARARI KAVRAMI  

 

Buraya kadar kamu yararının çeşitli görünümlerine ve tanımına genel olarak değinildi. Bu 

çerçevede tüm idari işlemlerin kamu yararı amacına özgülendiği ve yargı yerlerinin kamu yararının 

varlığına ilişkin denetim yaparken ne tür kararlar verdiği örneklerle açıklanmaya çalışıldığı gibi kamu 

yararı kavramının kesin hatlara sahip bir kriteri olmadığı, soyut bir kavram olduğu bununla birlikte 

ancak somut olayların özelliğine göre içeriğinin doldurulabileceği de açıklanmaya çalışıldı. Bununla 

birlikte yargı yerlerinin kamu yararının dışında üstün kamu yararı kavramına dayanarak kararlar 

vermesinin gerekliliğini tartışmaksızın bu bölümde Danıştay’ın üstün kamu yararı kavramını hangi 

davalarda kullandığı açıklamaya çalışılacaktır. Bununla birlikte yargı yetkisinin sınırından hareketle, 

uzun yıllardır amaç unsuru ve kamu yararının denetlenip denetlenemeyeceği tartışmalarından da yola 

çıkarak, üstün kamu yararının yargı yerleri tarafından denetlenmesinin sonuçları açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

Üstün kamu yararı Danıştay’ın bir kararında şöyle tanımlanmıştır: “Üstün kamu yararı, iki 

kamu yararının birbiriyle yarıştığı ya da çatıştığı durumlarda daha geniş kamunun yararı ya da uzun 

vadeli kamu yararı anlamına gelen, henüz belirli bir tanıma sahip olmayan bir kavramdır.”19 

Görüldüğü üzere yüksek mahkeme tanım yaparken bile kavramın belirli bir tanıma sahip 

olmadığından bahsetmektedir. Ancak kararda ortaya konulan önemli bir husus vardır ki o da üstün 

kamu yararı kavramının ancak birden fazla kamu yararı kavramının çatışması halinde kullanılacağıdır. 

Danıştay’ın uygulamalarına baktığımızda her zaman birden fazla kamu yararının çatışmasının net 

olarak ortaya konulduğu kararları olmamakla birlikte, üstün kamu yararı kavramının genel çerçevesini 

çizmemize yardımcı olacak kararları bulunmaktadır.  

 

4. ÜSTÜN KAMU YARARININ YARGI KARARLARINDA GÖRÜNÜMÜ 

 

Genel kural, idarenin hukuka uygun işlemlerinin iptal davasına konu olmamasıdır. Bununla 

birlikte yargı yerleri amaç unsurunun denetimi yaparken yukarıda da belirtildiği üzere kendiliğinden 

harekete geçememektedir. Yani bir idari işlemin kamu yararına aykırı olduğunu iddia eden taraf bunu 

ispatlamalıdır, bu halde idarenin kamu yararı ile değil fakat başkaca bir saikle hareket ettiğinin ispatı 

gerekecektir.  

 

Bir idari işlem kamu yararına uygun olduğu halde iptal ediliyor ise, bu durumda ya kanunen 

belirlenmiş özel bir amaca aykırılık vardır veyahut üstün kamu yararına aykırılık söz konusudur. 

Yargı yerlerinin üstün kamu yararına aykırılık sebebiyle verdiği kararlara çeşitli örnekler 

verecek olursak: 

 

Bazı kararlarında Danıştay bir hizmetin niteliğine üstün kamu yararı özelliği atfetmiş olabilir: 

 

Üstün kamu yararı, her idari işlemin bünyesinde bulunması gereken ve amaç unsurunu teşkil 

eden “kamu yararı” kavramından farklı olarak ele alınmaktadır. Danıştay bazı kararlarında, olağanüstü 

uygulamalara gerekçe olarak söz konusu hizmetin “üstün kamu yararını” niteliğini aramaktadır. 

                                                            
18 DANIŞTAY 2.D , K..2007/3093,E. 2005/1260,T. 04/07/2007; DANIŞTAY 2.D, K.2007/1746, E.2005/52, 

T.17/04/2007 
19 DANIŞTAY 6.D., E. 2011/4773, K. 2014/7690, T. 26.11.2014 



Danıştay’ın bu uygulamasına örnek olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda öngörülen “acele 

kamulaştırma” uygulamaları verilebilir. Özellikle son dönemlerde oldukça sık kullanılan acele 

kamulaştırma yöntemine gidilebilmesi için 2942 sayılı Kanunun 27’nci maddesinde20 üç şart 

aranmıştır: 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması 

ihtiyacına yönelik olarak, özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda veya aceleliğine Bakanlar 

Kurulunca karar alınan hallerde olmak üzere üç halde başvurulabilir. Danıştay’a göre yurt savunması 

ihtiyacı ve özel kanunlarda belirtilen olağanüstü haller üstün kamu yararı niteliği taşımaktadır ve 

Bakanlar kurulu aceleliğe karar verirken de bu üstün kamu yararı niteliği taşıma ve kamu düzenini 

sağlama gibi hususlara dikkat etmelidir. Öyle ki Danıştay bir kararında Bakanlar Kurulunun acelelik, 

üstün kamu yararı ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren hal gibi hususları açıkça 

gerekçelendiremediği için acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. 21 

Danıştay kararlarında bu hususa şöyle açıklık getirmektedir: “Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü 

durumlarda gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu 

düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda 3. koşul olan aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de 

kamu yararı ve kamu düzenine dair olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik 

taşıması gerektiği açıktır.”22  Acele kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak idarenin sunacağı hizmet 

açısından üstün kamu yararının aranması; olağanüstü bir kamulaştırma yöntemi olan bu usulün 

olağanüstülüğünü vurgulamak amacıyla geliştirilmiş bir şart olduğu söylenebilir. “Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen 

olağanüstü durumlarda gerekli olması” halleri bakımından Danıştay açıkça üstün kamu yararı 

kavramını kullanmakla birlikte23 genel olarak kararlarında Bakanlar Kurulunun aldığı acelelik kararları 

açısından “üstün kamu yararı” unsurunu açıkça irdelememektedir. Örneğin acele kamulaştırma 

yapılacak alanda kurulacak metro hattı açısından şöyle bir değerlendirme yapmıştır: “hattın saatte tek 

yönde 70.000 yolcu kapasitesinin olduğu, günde bir milyon kişinin yararlanmasının hedeflendiği, 

metro hattının göreceği işlev sebebiyle projenin gerçekleşmesi yönünden kamu yararı bulunduğu gibi 

acelelik koşullarının da oluştuğu..”24 Bu kararda Danıştay görüldüğü üzere “üstün kamu yararı” yerine 

kamu yararı kavramını kullanmıştır. Ulaşım hizmetinin kendisinde olağan anlamındaki kamu 

yararından farklı bir “üstünlük” aramak doğru bir yaklaşım olmasa da kararda belirtildiği üzere günde 

bir milyon kişinin yararlanmasının hedeflenmesi o hizmete bir önem atfedilmesini sağlayacaktır. 

                                                            
20 “Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına 

veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü 

durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 

24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce 

tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu 

maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1) Bu 

Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, 

ödenecek ilk taksit bedelidir.” 
21 “Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı incelendiğinde, acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren nedenlerin 

ortaya konulmadığı, acelelik halinin, üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren hallerin 

açıklanmadığı görülmektedir. Her ne kadar, dosyada yer alan belgelerden, termik santrali kapsamında 

yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı alındığı anlaşılmakta ise de, acele kamulaştırmaya ilişkin 

olarak yukarıda açıklanan özel ve istisnai koşullar bulunmadan ve idarece ortaya konulmadan, salt belirtilen 

nedenle acele kamulaştırma yapılması hukuken olanaklı değildir.” DANIŞTAY, 6.D., E. 2013/5072, T. 

19.3.2014 
22 DANIŞTAY 6.D., E. 2012/6188, K. 2015/2196, T. 9.4.2015 
23 Bu kanaate varmamızın sebebi acele kamulaştırma kararlarında Danıştayın;  “Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda 

gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasının 

gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 3. koşul olan 

aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine dair olma halinin 

maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerektiği açıktır.” ifadelerine matbu bir şekilde yer 

vermesidir. 
24 DANIŞTAY İDDGK, E. 2015/3278, K. 2015/3527, T. 15.10.2015 



Ancak her halükarda üstün kamu yararı taşıyan bir hizmet olarak nitelendirilmesi pek mümkün 

görülmemektedir. Zira kararda Danıştay ilgili hizmetin “üstünlüğüne” herhangi bir vurgu yapmamıştır. 

Yüksek mahkemenin matbu olarak tekrarladığı paragraf dışında; acele kamulaştırma kararlarında 

üstün kamu yararı kavramını, idari işlemlerin olağan bir şartı –amaç unsuru- olarak “kamu yararı”ndan 

farklı anlama gelir şekilde kullanmaktan kaçıldığı görülmektedir. Zira kararlarda Bakanlar Kurulunun 

acele kamulaştırma yapmasına sebep olan kamu hizmetleri açısından inceleme yapan Danıştay ilgili 

hizmet açısından “kamu yararının varlığı açıktır” ifadesini kullanmakta ve üstünlük belirten bir ibare 

de eklememektedir. 

 

Danıştay bazı kararlarında ise üstün kamu yararı kavramını kullanmamakla birlikte idareden 

acele kamulaştırmayı seçmedeki amacını ve olağanüstü şartların varlığını ispat etmesini istemektedir: 

“Bu durumda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim 

projesi uygulanabilmesi için aranan koşulların var olmasının, acele kamulaştırma yapılması için 

yeterli olmadığı, davaya konu Bakanlar Kurulu kararında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. 

maddesinde öngörülen acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü 

durumların ve bu yönteme başvurulması ile amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya 

konulamadığı sonucuna varılmıştır.”25 Yüksek Mahkeme açıkça “üstün kamu yararı” kavramını 

kullanmamakla birlikte işleme, genel olarak idari işlemlerin amaç unsurunu teşkil eden kamu yararı 

kavramından farklı yaklaşmaktadır. Zira kamulaştırma neticesinde sunulacak hizmet kamu yararına 

yöneliktir; ancak seçilen kamulaştırma usulünün tercihi ile amaçlanan kamu yararının varlığı açıkça 

idarece ortaya konulamamıştır. Bu açıdan bakıldığında, mahkemenin yaklaşımı genel olarak kabul 

edilen kamu yararı kavramının içeriği ve aranan şartlarına yaklaşımından farklı bir anlam ifade 

etmemektedir. Zira acele kamulaştırmalarla ilgili kararlarında, idarenin işlemindeki acelelik ve bu 

yöntemi seçmedeki üstün kamu yararının gerekçesinin ortaya konulması beklenmektedir. Ancak amaç 

unsuru bakımından kamu yararının hukuka uygunluğu denetlenirken, idarenin eylem ya da işleminde 

kamu yararının varlığı esastır ve aksini iddia eden ispat etmelidir. O halde Danıştay burada amaç 

unsurunun karşılığı olan kamu yararı kavramına özgü bir hukukilik denetimi yapmamaktadır. Bu 

durumda iki seçenekten birinin kabul edilmesi mecburidir: ya Danıştay hukuka uygunluk denetimi 

sınırını aşarak yerindelik denetimi yapmaktadır veya Danıştay olağanüstülük ve üstün devlet 

menfaatleri gibi unsurlar taşıyan “üstün kamu yararı” kavramının varlığını aramaktadır. İkinci 

ihtimalin kabulü Danıştay’ın 2942 sayılı kanunun 27’nci maddesi ile ilgili içtihatlarına daha uygun 

olacaktır.  

 

Danıştay’ın acele kamulaştırmalar açısından üstün kamu yararı kavramına bakış açısını 

açıklayan bir kararı ise şöyledir26: “…Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda, 3213 Sayılı 

Maden Kanunu uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yoluna 

başvurulabilmesi için, işletme sahibi özel girişimcinin yararının değil, belli süreli maden işletme 

çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu yararının karşılanması gereksiniminin, taşınmaz 

malikinin yararından üstün olması ve acelelik koşulunun kamu düzenine dair olması gerekmektedir.”  

Bu kısımda bahsedilen kamu yararı kavramı kamu hizmetinin ve böylelikle idari eylem ve işlemlerin 

nihai amacı olan kamu yararı kavramının tanımıdır. Zira kamu yararı genel tanımı itibariyle, bireylerin 

yararlarından üstün tutulan toplumun menfaatini içeren bir kavram olarak karşımıza çıkar. Kararın 

devamında ise yüksek mahkeme şu açıklama ile devam etmektedir: “Değinilen kamu yararının ise, 

genel kamulaştırma usulü ile sağlanması amaçlanan kamu yararından farklı olarak, acele 

kamulaştırma yapılmasını gerektiren, aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır.” Danıştay bu 

cümlede genel kamulaştırma usulünden farklı olarak acele kamulaştırma usulünün benimsenmesi için 

idarenin yine bu usulden farklı olarak aceleliği zorunlu kılan kamu yararını amaçlaması gerektiğini 

söylemektedir. İdarenin acele kamulaştırmada tercih ettiği kamu yararının özellik arz ettiğini 

belirtmekle birlikte üstün kamu yararı kavramını kullanmamaktadır. Kararın devamında da olağan 

kamulaştırma yerine, acele kamulaştırmanın tercih edilmesinin gerekçeleri tahkik edilmektedir. 

Danıştay kamulaştırma usulünde aranan kamu yararının acele kamulaştırmada aranan kamu yararından 

                                                            
25 DANIŞTAY 6.D., E. 2012/6188, K. 2015/2196, T. 9.4.2015 
26 DANIŞTAY İDDK, E. 2009/1936, K. 2012/500, T. 19.4.2012 



farklı olduğuna vurgu yapmaktadır. Öyle ki davaya konu olayda; “altın madeninin ülke ekonomisine 

sağlayacağı ciddi ölçüdeki katkı, işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve kesintisiz 

olarak üretimin gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, madencilik sektöründeki koşullardan 

bahsedilerek acele kamulaştırma yapılmasında kamu yararı bulunduğu sonucuna varılmış ise de; 

ülkenin doğal kaynaklarından olan madenlerin işletilmesinin ve bu amaçla gerekli olan taşınmazların 

kamulaştırılmasının kamu yararına olduğu ve kamulaştırmanın yapılabileceği konusunda uyuşmazlık 

bulunmadığı, ancak, yukarda açıklandığı gibi, söz konusu kamu yararının sağlanması için, özel 

koşulları oluşmayan acele kamulaştırmanın uygulanmayacağı dikkate alındığında, Daire kararında 

varılan sonuca katılmaya olanak görülmemiştir.” şeklinde karar vererek, sayılan gerekçelerin 

kamulaştırma için yeterli sebepler olmakla birlikte acele kamulaştırma için yeterli olmadığına kanaat 

getirmiştir. 

 

Acele kamulaştırma kararları açısından özetle Danıştay’ın üstün kamu yararını ele alış şekli, 

oldukça belirsizdir. Açıkça kanunda belirtilmemesine rağmen acele kamulaştırmalar açısından üstün 

kamu yararı kavramının kullanılmasının sebebi; esasen uygulama açısından kamulaştırma 

işlemlerinden farklı prosedürün uygulandığı acele kamulaştırmalarda, bu uygulamanın olağanüstü 

niteliği gereğince idareyi belirli sınırlar içerisinde tutma gayesidir. Ancak Danıştay matbu bir takım 

ifadelerle tekrarladığı hükümler dışında, olayı incelerken kavramı derinleştirmekten ve üstün kamu 

yararı kavramı özünde birden fazla kamu yararının karşılaştırılmasını içeren bir kavram olduğundan 

muhtemelen yargı yetkisinin sınırlarını aşmama gayesinden hareketle bu kavramı çok vurgulamamaya 

çalışmaktadır. 

 

Bazı kararlarında Danıştay bazı hizmetler açısından üstün kamu yararının varlığını 

kendiliğinden kabul etmektedir. Üstün kamu yararının gözetildiği durumlarda genellikle; idarenin 

kamu yararı amacına uygun tesis ettiği bir işlemin daha üstün bir kamu yararının zedelenmesi halinde 

iptali gerekmektedir. Yani bir kamu yararına hizmet edecek olan idari faaliyet diğer bir kamu yararını 

zedeleyecektir. İdari faaliyetin zarar verdiği kamu menfaati fayda sağladığı kamu menfaatine nazaran 

daha üstün nitelikler taşımalıdır ki idari işlemin iptali sonucunu doğursun. Ancak Danıştay bu 

karşılaştırmayı bazı kararlarında daha farklı anlamlarda yapmaktadır. Adeta kamu hizmetinin sahip 

olduğu üstünlüğü tanımlamak, bir hizmetin önemliliğini betimlemek için kullanmaktadır. Bu şekilde 

karar verdiği bir olayda sağlık hizmetinin üstün kamu yararı niteliğine vurgu yapmış, özel bir 

hastanenin kurulmasıyla sunulacak bu hizmetin niteliği sebebiyle, yapıya imar ve parselasyon kuralları 

açısından birtakım ayrıcalıkların tanınması gerektiğine ve normal şartlarda hukuka aykırı olarak kabul 

edilecek nazım imar planı değişikliğinin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir: “dava konusu plan 

değişiklikleri ile kot altında oluşan katlann emsal tanımı ve hesabı dışında tutularak parsel özelinde 

ilave inşaat alanı artışı sağlandığı hususları bir başka iptal sebebi olarak belirtilmiş ise de, işlevin bir 

kamu hizmetinin yerine getirileceği "Özel Sağlık Alanı" olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin 

yerine getirileceği yapılardaki yapılaşma koşullarının konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması 

suretiyle değerlendirilmesi sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacak ve anılan hizmetin üstün kamu 

yararı taşıdığı öngörüsüyle çelişecektir. 

 

Bu bağlamda, hastane binalarında yürütülecek hizmetin niteliği gereği ve hizmete uygun 

yapılaşma koşulları belirlenmesinde "Üstün Kamu Yararı" ilkesinden hareketle şehircilik ilkeleri ile 

planlama esaslarına aykırı bir yön bulunmamaktadır.”27 Normalde idarenin hukuka uygun olan 

işlemlerini ve yerindelik alanına girdiğinden bahisle idarenin kamu yararına yönelik tercihlerini 

denetlediği için yargı yerlerinin eleştirilmesine sebep olan üstün kamu yararı prensibi; bu kararda 

hukuka aykırı bir işlemin hukuka uygun kabul edilmesi amacıyla kullanılmıştır.  

 

Yine bir başka kararında bir kamu kurumunun yürüttüğü hizmetin üstün kamu yararı niteliği 

taşıdığı için belediye meclisinin imar planı kararı alırken görüşünü sormamasını işlemin iptali nedeni 

olarak kabul etmiştir. Bu kararda Danıştayın ifadeleri adete iki kamu kurumunun yürüttüğü kamu 

hizmetlerinin karşılaştırılması niteliğindedir. “Demiryolu ulaşımının yolcu ve yük taşımacılığında kent 
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içi, kentler arası ve ülkeler arası boyutuyla kitle halinde ve yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan 

özelliği karşısında, davacı Kuruluş tarafından sunulan bu hizmetin üstün kamu yararı niteliği 

taşıması karşısında, faaliyet yönünden kurumun yürüttüğü hizmetin niteliği dikkate alınmadan, hukuki 

güvenlik ilkelerini ihlal edecek biçimde söz konusu taşınmazın davacı Kuruluşun amaç ve hedefleri 

dışında kullanılması sonucunu doğuran imar planıyla gerçekleştirilen davaya konu değişiklikte 

hukuka uyarlık görülmediğinden, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmamıştır.” 

Danıştayın üstün kamu yararı kavramını kullanmadan işlemin hukuka uygunluğunu 

açıklayabilecekken, bu kavramı kullanarak iki kuruluş ve bunların sunduğu hizmetlerin 

karşılaştırılması yoluna gitmesi üstün kamu yararı kavramının kullanılması ile üstün olmayan kamu 

hizmeti kavramı da ortaya çıkaracağı ve bunun da  kabulünün mümkün olmadığı görüşlerini haklı 

çıkarmaktadır(Çakmak,2013:486-487). Esasen idare hukukunun  içtihadi bir hukuk dalı olduğu göz 

önüne alındığında yüksek mahkemenin bazı kavramların sınır ve çerçevesinin belirlenmesi amacından 

uzak kullanması, kavramların belirsizliğe ve karışıklığa sebebiyet vermektedir. 

 

5. Danıştayın Hidroelektrik Projeleri İle İlgili Kararlarında Üstün Kamu Yararı 

 

Yukarıda üstün kamu yararı kavramının Danıştay kararlarındaki çeşitli görünümlerine 

değindik. Danıştay bazen bir hizmetin üstün kamu yararı niteliğine başka bir kamu hizmeti ile 

karşılaştırma yapmaksızın doğrudan kanaat getirmektedir. Bu kararlarında idarenin işleminin hukuka 

uygunluğuna gerekçe olarak üstün kamu yararını gözetmesini kullanmaktadır. Bazı durumlarda ise bir 

kamu kurumunun menfaatinin başkaca bir kamu kurumu tarafından gözetilmemesinde, kamu 

kurumunun gerçekleştirdiği hizmetin niteliğinin üstün kamu yararı taşıması nedeniyle bu menfaati 

gözetmeyen idarenin işlemini iptal etmektedir. 

 

HES projeleri doğanın dengesini önemli ölçüde değiştiren ve oldukça büyük ölçekli projeler 

olduğu için geniş etki alanına sahip kamusal faaliyet içerirler. Etki ettiği alan bakımından hidroelektrik 

santrali projeleri gerek özel gerekse kamusal menfaatlere etki etmektedirler. Danıştay, hidroelektrik 

santrali projelerinde bu etki alanının üstün kamu menfaatlerine zarar verdiğinden bahisle idarenin bazı 

işlemlerini iptal etmiştir. 

 

Bu başlık altında Danıştay’ın çeşitli kararlarından hareketle, hidroelektrik santrali projelerinde 

üstün kamu yararı kavramına yaklaşımı ele alınacaktır. 

 

Çamlıhemşin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı projesine ilişkin davalarda28 Danıştay; 

çevre hakkı, doğal sit alanlarının korunması, uluslararası koruma altındaki canlı türlerinin yaşam 

alanlarının korunması, ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik resmi 

raporların da dikkate alınmasıyla karar tesis etmiştir. Danıştay’ın tüm bu süreçler neticesinde verdiği 

en son tarihli kararında davaya konu projenin iptali süreci şöyle açıklanmaktadır: “Yukarıda anılan 

hüküm çerçevesinde Çamlıhemşin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi için Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığından görüş sorulduğunda, "42 MW kurulu güce sahip olacak projenin 

gerçekleştirilmesinin ülkenin enerji plan ve politikaları açısından uygun olduğunun bildirilmesine 

karşın Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Çevre Bakanlığı ve Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı mevzuatları bakımından değerlendirilmesinin istenilmesi üzerine, Çevre Koruma 

Genel Müdürlüğünce; Fırtına Havzasının canlı ve cansız doğal kaynaklar ile kültürel değerler 

açısından doğal tahribata maruz kalmamış en hassas ve nadir ekosistemlerden olduğu, ormanlar; 

sahip olduğu özellikler ve çeşitlilik dolayısıyla ılıman iklim kuşağı yağmur ormanları niteliği taşıdığı, 

Ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleşmesine göre koruma altında olup Avrupa Konseyi'nce özel önem 

verilen Su Samuru'nu barındırdığı, Fırtına Deresi' nin sucul ekosistem olarak özellik arz ettiği, 

endemik balık türlerini içerdiği, Dünya'da İsveç ve İskoçya dışında Deniz Alası adlı balığın yalnızca 

ülkemizde ve bu havzada görüldüğü, aynı zamanda 27.12.1996 tarihinde taraf olduğumuz Biyolojik 
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Çeşitlilik Sözleşmesi gereğince Fırtına Vadisinde biyolojik çeşitliliğin sağlanmasının taahhüt edildiği, 

Kültür Bakanlığı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 1. ve 3. derece 

doğal sit alanı ilan edilen Fırtına Vadisinden ağaç kesimi, bina inşaatı, yol açılması uygulamalarının 

durdurulmasına yönelik karar verildiği belirtilmek suretiyle Fırtına Deresi üzerinde ikinci bir 

hidroelektrik santralinin yapılmasının uygun bulunmadığı bildirilmiştir. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan değerlendirme ile de, Fırtına deresinin yok olması 

sınırına gelen endemik türler arasında bulunan Deniz Alasıbalığı'nın üreme ve yaşama alanı olduğu, 

uluslararası alanda korunan türler arasında bulunduğu, bu dere üzerinde ikinci bir hidroelektrik 

santralin kurulmasının uygun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan aynı havzada kurulması 

planlanan Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santralinin yapım ve işletim faaliyeti için Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumlu Belgesi Verilmesine İlişkin 26.6.1998 tarih ve 5030 sayılı Çevre Bakanlığı 

işleminin dava konusu yapılması üzerine Trabzon İdare Mahkemesince; ÇED Raporu, Çevre Kanunu 

ve ÇED Yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmadığından ÇED Olumlu Belgesi 

verilmesinin üstün kamu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş, temyiz 

incelemesi sonucu Danıştay 6. Dairesinin 30.10.2000 tarih ve K:2000/5452 sayılı kararıyla bozulan 

bu karar, karar düzeltme aşamasında, anılan Daire temyiz kararı kaldırılarak enerji santralinin 

yapımına, taşınmazların I,II. ve III. derece doğal sit alanında kalması nedeniyle hukuken olanak 

bulunmadığı gerekçesiyle anılan 9.11.1999 tarih ve K:1999/1197 sayılı kararı onanmıştır.” Danıştay 

6. Dairesinin 30.10.2000 tarihli ve 2000/5452 karar sayılı kararında Dilek-Güroluk Hidroelektrik 

Santralinin yapım ve işletim faaliyetine Çevre Bakanlığınca ÇED Olumlu Belgesi verilmesini, ÇED 

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu karara temel teşkil eden 

husus Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan değerlendirmedir. Bakanlığın değerlendirmesinde 

Fırtına deresinin yok olması sınırına gelen endemik türler arasında bulunan Deniz Alasıbalığı'nın 

üreme ve yaşama alanı olduğundan bahsedilmektedir ve bu tür canlılar uluslararası alanda korunan 

türler arasındadır. Danıştay görüldüğü üzere “üstün kamu yararına aykırı” bulduğu aynı dere üzerinde 

ikinci bir hidroelektrik HES projesini teknik ve somut belgeler ile değerlendirmiş bunu yaparken de 

resmi makamların değerlendirme raporlarına başvurmuştur.  

 

Kararın devamında aynı HES projesi ile ilgili olarak devam eden yargı süreci şöyledir:  

“Ayrıca Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.1.1998 tarih ve 3060 sayılı 

kararıyla; Fırtına Deresi Vadisinin sit alanı olarak tespit edildiği ve Dilek - Güroluk Hidroelektrik 

Santralinin baraj önerisi olmaması ve getirdiği çözümlerle doğal sit karakterine zarar vermemesi 

nedeniyle ilgili ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik raporların 

desteğinde hazırlanacak projelerin Kurulda onaylanmasından sonra yapılabileceğine, aynı Kurulun 

19.5.1998 tarih ve 3148 sayılı kararı ile de, bölgenin 1/25.000 ölçekli haritalarda sınırları belirlenen 

bölümlerinin 1.derece, 2.derece, 3.derece doğal sit, Zilkale ve Kale-i Bala Çevresinin 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda önerilen hidro elektrik santrali projesinin, 

Fırtına Deresinde yaşamını sürdüren, deniz ile dere arasında sürekli karşılıklı göç hareketinde 

bulunan Denizalası Balığının mevcut popülasyonunun korunması ve doğal, fiziksel karakteristiğinin 

bozulmaması, sit alanı sınırları içindeki mevcut flora ve faunanın sayısal olarak azalmaması, bölgenin 

topoğrafik karakteristiğinin ve içindeki akarsu yatakları doğal yapısının korunabilmesi için gerekli 

tüm önlemlerin alınması kaydıyla ve ÇED raporu doğrultusunda ilgili kurumların onayı alındıktan 

sonra uygulanabileceğine karar verildiği, daha sonra ise Koruma Kurulunun 29.1.1999 günlü, 3380 

sayılı kararıyla; daha önceden incelenerek yapılabileceğine karar verilen Fırtına Deresi Havzası 

Dilek - Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 14.7.1998 günlü, 596 sayılı ilke kararı uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılmasından 

sonra incelenebileceğine, ayrıca bu alanlarda ağaç kesimi, bina inşaatı, yol açılması gibi tüm 

uygulamaların ilgili birimlerce acele durdurulması gerektiğine karar verildiği, Çevre Bakanlığınca 

kabul edilen ve ÇED Olumlu Belgesi verilen sit alanı içinde yapılması planlanan Hidroelektrik 

Santrali Projesinin ise henüz Koruma Kurulunca onaylanmadığı görülmektedir.” Yine kararın bu 

kısmı, projenin gerçekleştirileceği alanın Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

23.1.1998 tarih ve 3060 sayılı kararıyla; sit alanı olarak tespit edildiği ve Dilek - Güroluk 

Hidroelektrik Santralinin baraj önerisi olmaması ve getirdiği çözümlerle doğal sit karakterine zarar 



vermemesi nedeniyle ilgili ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik 

raporların desteğinde hazırlanacak projelerin Kurulda onaylanmasından sonra yapılabileceği 

açıklamalarıyla devam etmektedir. Zira Kurul projeyi bu açıdan da onaylamamıştır. 

 

“Dilek - Güroluk Hidroelektrik Santralinin hukuki dayanağını oluşturmak üzere daha sonra 

alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 659 sayılı İlke 

Kararının; Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu İlgili Bakanlıkça belirlenmek 

koşuluyla I. II. ve III. derece doğal sit alanlarında korumaya yönelik 1/25.000. ölçekli çevre düzeni 

planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım plan kapsamında plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit 

çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji 

santralları yapılabileceği kısmına karşı açılan dava sonucu Danıştay 6. Dairesince; 1.derece doğal sit 

alanlarının bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar olduğu ve bu alanlarda kesin yapı 

yasağının bulunduğu da dikkate alındığında bu gibi yerlere enerji santralleri yapılması olanağı 

bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu kısmının iptaline, II. ve III. doğal sit alanlarına ilişkin bölümü 

yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, davalı İdare ve davacının temyizi üzerine İdari Dava 

Daireleri Genel Kurulunun 20.9.2002 tarih ve K:2002/656 sayılı kararıyla; anılan kararın iptale 

ilişkin kısmı onanırken redde ilişkin kısmı ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu, 

ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I.derece doğal sit alanları yanında II. ve III.derece sit 

alanlarında da korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım 

planı kapsamında plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit çerçevesinde ilgili koruma Kurulunca 

uygun görülecek şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceğinin 

öngörülmesinin II. ve III. derece doğal sit tanımına aykırı olduğu gibi bu alanların koruma koşulları 

gözardı edilerek doğal yapısının bozulmasına yol açabileceğinden, ilke kararının bu bölümünde de 

hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş, bozma kararına uyan Danıştay 6. Dairesince, 659 

sayılı ilke kararının II. III. derece sit alanlarına ilişkin bölümü iptal edilmiştir.” Danıştay Dilek - 

Güroluk Hidroelektrik Santrali projesinin hukuki dayanaktan yoksun olması sebebiyle iptali edilmesi 

gerektiğine açıklık getirdiği bu bölümde sübjektif değerlendirmede bulunmaksızın reel 

değerlendirmeler ile karar vermektedir. I., II. ve III. derece doğal sit alanlarının koruma altına 

alınmasındaki koşulların göz ardı edilerek doğal yapılarının bozulması sebebiyet verecek 

uygulamalara sebep olacak ilke kararlarının da hukuka aykırı olduğundan bahisle iptaline karar 

vermiştir. 

 

“Ülkenin ihtiyacı olan elektriğin yine ülke kaynakları kullanılarak üretilmesi esas olup, ancak 

böyle bir üretim sırasında tüketilecek ya da atıl olarak tutulacak doğal kaynakların da yapılacak 

değerlendirmede gözardı edilmemesi gerektiği kuşkusuzdur. Uyuşmazlığa konu 42 MW'lik 

Çamlıhemşin HES Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olmasa da Elektrik 

İletim Hatlarının, ÇED Yönetmeliği kapsamında olduğu projenin gerçekleştirilebilirliğinin ise alt yapı 

çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olduğu tartışmasızdır. 

Yukarıda sözü edilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları ve yargı 

kararları birlikte değerlendirildiğinde Fırtına Havzasında hidroelektrik santrali projesinin 

gerçekleştirilmesi olanağı bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”29 

 

Danıştay tüm süreçlerde Çamlıhemşin HES Projesinin gerçekleştirilmesinin olanaklı 

olmadığına karar verirken resmi makamların raporlarına dayanmaktır. Resmi raporlar da doğal sit 

alanlarının korunması, uluslararası koruma altındaki canlı türlerinin yaşam alanlarının korunması, 

ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunması gerekliliğini dikkate alarak karar 

vermektedir. Netice özel ve teknik alanlarda faaliyet gösteren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurullarının ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının değerlendirme raporlarına dayanılarak karar verilmiş 

olması Danıştay’ın hukuka uygunluk denetiminin sınırlarının aşılmadığını göstermektedir. 
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Danıştay’ın bir diğer kararı Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili (Macahal) Vadisi Düzenli Köyü 

sınırları içinde yapımı planlanan düzenli HES projeleri ile ilgili verdiği kararıdır.30 Davaya konu HES 

projelerinin gerçekleştirileceği alan UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi' 

ilan edilmiştir. Kararda, bilirkişi raporları ile ilgili alanın ekolojik yapısının gerek ülkemiz gerek 

dünya açısından neden önem arz ettiği açıklanmıştır.   Danıştay’ın davaya konu HES projelerinin 

yapımın hukuka aykırılığına karar vermesine açıklık getiren karar metnin keşif ve bilirkişi raporlarına 

ilişkin kısmı şöyledir: 

 

“Dosyanın incelenmesinden; keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak alınan raporda; davaya 

konu alanın 2005 yılında, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi' ilan 

edilmiş alan olduğu, Camili Biyosfer Rezervinin, dünyada 102 ülkede 507 biyosfer rezervinden biri 

olduğu, davaya konu yerin bulunduğu Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içinde Macahal (Camili) Vadisi 

Düzenli Köyü sınırları içindeki havzanın aslında ulusal ve uluslar arası birçok düzenlemeye göre de 

korunması gereken bir alan olarak değerlendirilmesi gerektiği, endemik türlere sahip bölgelerin arazi 

kullanım ve planlama çalışmalarının her türlü (flora, fauna, su kaynakları, toprak yapısı, hidroloji, 

iklim vb.) verilerinin havza bazında uzun zaman diliminde toplandıktan sonra farklı meslek 

alanlarından oluşan bir planlama ekibi ile sürdürülebilir planlama anlayışı ile planlanması gerektiği, 

aksi takdirde davaya konu HES projesinde olduğu gibi bilimsel dayanaktan yoksun, yalnızca amacına 

yönelik parçacıl planlarla doğal varlıklarımızın yok olmaya karşı karşıya kalacağı, HES projelerinin 

de içinde bulunduğu Kafkasya'nın ise, Uluslararası Çevre Koruma Örgütü (CI), Dünya Bankası (WB) 

ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı 

zamanda tehlike altındaki en önemli karasal ekolojik bölgesinden biri olarak tanımlandığı, Avrupa – 

Sibirya Floristik Bölgesinin Kolşik kesiminde kalan alan Batı Avrasya'daki üçüncü zamana ait 

ormanların en önemli sığınak ve relikt alanı durumunda olduğu, davaya konu alanın, sadece bitki 

örtüsü açısından önemli biyoçeşitlilik kaynakları ile değil, yaban hayatı açısından da önem arz ettiği, 

faunası ve florasında yer alan bitkilerin yanı sıra doğal yaşlı ormanlarla davaya konu alanın hem 

bölgenin hem de ülkenin en bozulmamış birkaç orman ekosistemi arasında değerlendirildiği, biyosfer 

rezerv alanı olarak ilan edilen alanın genel olarak yüksek eğimli olduğu, söz konusu alanın bütün 

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ana vadilerde görülen birçok dik yamaçlı vadilerden oluştuğu, bu 

itibarla erozyona ve özellikle de göçük oluşumuna karşı çok hassas bir bölge olduğu, alanda yer alan 

bitki örtüsünün bu açıdan oldukça önem taşıdığı, bitki örtüsünün yok edilmesinin telafisi olanaksız 

olumsuzlukları beraberinde getireceği, bu alanın sadece bu özelliği ile bile koruma altına alınması ve 

devamlı bitki örtüsü ile kaplı olması gereken bir alan olduğu, Regülatörlere ve diğer yapıların 

yapılacağı yerlere ulaşmak için yapılan yolların yapılması sırasında yamaçlardan aşağıya bırakılan, 

yuvarlanan bütün malzemenin (yolların yapımı sırasında yamaç aşağı yuvarlanan taş ve kayalar) 

orman alanının önemli bir bölümüne hasar verdiği ve bundan sonra yapılacak olan kazı 

çalışmalarında aynı zararın verileceği, çalışma alanında, taş ve kaya darbesiyle yaralanan çok fazla 

sayıda ağaçların görüldüğü, bu yaralanmaların bazı noktalarda yol çalışması için yapılan kaya 

atlatmalarından kaynaklanabileceği, yaralanma yerinin ağaçların yüksek kesimlerinde görüldüğü, 

diğer bir yaralanmanın ise devrilen ağaçların diğer ağaçları kırması ve diğer ağaçlara verilen 

yaralamalar vermesi şeklinde olduğu, yapılan çalışmalarda yürürlükte olan orman yol şebeke 

planlarının düzenlenmesine ait yönetmeliğin kullanılması gerektiği, ancak bu yönetmeliğin 

uygulanmadığı, yapılan çalışmalardan, arazide yapılan tespitlerden bunun anlaşıldığı, arazideki 

mevcut yapılan yolların en kesiti üzerinde yapılacak olan bir ölçümde bu durumun rahatça 

görülebildiği, ayrıca bu yol boyunca regülatörlerden boru ile alınacak olan suyun borulu sistemle 

taşımasının da yol kenarında açılacak olan hendekler vasıtasıyla olacak olduğu için daha fazla kazı 

yapılacağı ve buradan çıkacak olan toprağın da şevlerden aşağıya bırakılacağının anlaşıldığı, orman 

içinde bu derece güçlü bir yolun planlanmasının orman içinde çok ciddi ekolojik bozulmalara yol 

açacağı, bu bozulmaların hayvan ve bitki habitatlarında görüleceği, böyle bir yolun ekolojik bir sınır 

etkisi oluşturarak habitat kayıplarını arttıracağı, arazi bütünlüğünü parçalayacağı ve popülasyonları, 

demografik ve genetik özellikleri açısından bölümlere ayıracağı, bütünleşik arazi yapısı içerisinde yol 

ağı, yerel hidrolojik ve jeomorfolojik etkilere ve sonuçta toprak yapısında, su kaynaklarında ve 

akarsularda erozyon oluşumuna ve sedimentasyon akışının hızlanmasına ve akış süreçlerinde 
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değişimlere neden olacağı, bu durumun yol ağının ekolojik etkilerinin ekolojik baskıların oluşmasına, 

biyolojik çeşitlilik kaybına ve arazi kullanım sınıflarında değişime yol açabileceği, hem kazı hem de 

dolgu şevlerinde doğal arazi eğiminin değişmesi sonucu yağmur suları ve yüzeysel akış sularının akış 

hızı, yönü ve miktarlarının da değişeceği, su akımları esnasında yerçekimi etkisiyle ince taneli 

malzemeler (sediment ve toprak) akışında artış meydana gelecek ve erozyon oluşumunu başlayacağı 

belirtilerek bu yönleri ile davaya konu işlem ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planının, planın kapsadığı alan, yakın çevresi, hikroelektrik santrali kurulacak olan 

alan, çevrenin flora ve faunası, habitatı dikkate alındığında imar mevzuatına, planlama tekniklerine, 

plan bütünlüğüne ve kamu yararına uygun olmadığı vurgulanmıştır. 

Biyosfer rezervi; kısaca, 'küresel öneme sahip doğal alanların korunması ve yöre halkının 

sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla UNESCO tarafından onaylanan alanlar' anlamına 

gelmekte olup, bu alanlar, tüm dünya için örnek alanlar olarak gösterilmektedir.” 

 

Bilirkişi ve keşif incelemesi neticesin yüksek mahkeme davaya konu projenin çevreye olan 

etkileri de göz önünden bulundurulduğunda kamu yararı açısından değerlendirmesini yapmıştır. 

Yüksek mahkeme bu kısımda üstün kamu yararını şöyle tanımlamaktadır: “Üstün kamu yararı, iki 

kamu yararının birbiriyle yarıştığı ya da çatıştığı durumlarda daha geniş kamunun yararı ya da uzun 

vadeli kamu yararı anlamına gelen, henüz belirli bir tanıma sahip olmayan bir kavramdır.” Kararın 

devamında; HES ile elektrik üretimi neticesinde elde edilecek kamu yararı ile projenin 

gerçekleştirilmesiyle çevreye yapacağı etki neticesinde zedelenecek kamu yararının mukayesesi 

yapılmaktadır. 

 

“Davaya konu HES ile elektrik üretileceğinden söz konusu elektrik üretiminden elde edilecek 

yarardan kamu yararlanacaktır. Ancak elektriğin üretileceği Macahal (Camili) vadisinde yukarda 

yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi elektriği üretmek için yapılacak çalışmaların vadinin 

ekolojik dengesini bozacağı, çok değerli bir ekosistemi ortadan kaldıracağı, pek çok canlının yaşam 

alanını ortadan kaldıracağı ya da tahrip edeceğinden sosyal manada toplumsal maliyetleri çok fazla 

olacaktır. Bu durumda, elektrik üretilmesinde genel olarak kamu yararı olduğu kabul edilebilir ise de, 

vadide somut proje ile elektriğin üretilecek olmasının sosyal hayata, o vadinin ekosistemine, canlı 

yaşamına vereceği onarımı mümkün olmayan zararlar nedeni ile gözetilmesi gereken üstün kamu 

yararı, söz konusu vadinin korunmasıdır. Zira elektrik başka şekilde de üretilebilir ama UNESCO 

tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi' ilan edilen bu vadinin korunmasının daha 

önemli olduğu kuşkusuzdur.” 

 

Danıştay kararda projenin uygulanması ile zarara uğratılacağı kesin olan biyoçeşitliliğin yok 

olması ile oluşacak zararları ve bu  sebeple de korunmasının üstün kamu yararı niteliğini taşıdığını 

şöyle açıklamaktadır: “Yapılmak istenen proje ile biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi ve türlerin yok 

olması sonucu doğal dengenin bozulmasının kaçınılmaz olduğu doğal dengenin bozulmasıyla birlikte 

insan yaşamının tehlikeye düşebileceği, ayrıca biyoçeşitliliğin yok olmasının, dolaylı olarak büyük 

ekonomik kayıplara da neden olacağı açıktır. O halde biyoçeşitliliğin korunmasında belirgin bir kamu 

yararı olduğu göze çarpmaktadır.”  

 

Nihayetinde idarenin HES projesi ile ilgili işlemlerinde hukuka aykırılığının gerekçesini de 

“Bu durumda, yapımı planlanan santrale dair olarak yapılan incelemelerin yeterli miktarda ve 

ayrıntılı düzeyde olmadığı, yer seçimi ve teknolojik alternatiflere dair incelemelerin tam ve doğru 

olarak yapılmadığı, çevreye olabilecek etkilerinin tam ve doğru olarak açıklanmadığı, erozyon bölgesi 

olan bir alanda yapılacak olan yapım ve işletim faaliyetinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, doğal 

çevrenin korunmaması sebebiyle işlemde kamu yararı da olmadığı” şeklinde açıklamıştır. 

 

Danıştay ilgili kararında bilirkişi ve keşif incelemeleri ile yapılması planlanan HES 

projelerinin etki edeceği alanların değerlendirmesini yapmıştır. Bununla birlikte davaya konu  idarenin 

işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken yasal dayanak olarak; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 56. Maddesinde düzenlenen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını, 3194 Sayılı 



İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı, 14.06.2014 tarihli, 29030 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğini, 2872 Sayılı Çevre Kanunu dikkate almakla 

birlikte konuyla ilgili uluslararası sözleşmeleri de dikkate almıştır. Buna göre, 21 Kasım 1996 tarihli, 

9126/45857 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 27.12.2007 tarihli, 22860 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına 

korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedef alan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi" ile 

09.01.1984 tarihli, 84-7601 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarihli, 18318 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama ortamlarının korunması 

sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)  de işlemin hukuka aykırılığına kanaat getirilmesine sebep olan 

uluslararası sözleşmelerdir. 

 

Danıştay iki kamusal hakkın çatıştığı bir başka kararında31 ise bilirkişi raporlarında: “Akyazı 

yöresinin dalga iklimine göre kumlanma etkisinin, dolgu alanının batı kısmında birikme, doğu 

yakasında ise aşınma olarak beklenebileceği, bu yapının neden olacağı böyle bir aşınmanın dolgu 

yapısının doğusunda kalan halkın kullanabileceği plajların yok olmasına neden olabileceği” 

belirtilmesine rağmen denizin doldurularak alan elde edilmesi suretiyle kruvaziyer liman ve spor 

tesislerinin inşa edilmesinde hukuka aykırılık görmemiştir. Mahkeme karar gerekçesinde işlemin 

hukuka uygunluğunu birçok yönden değerlendirmiş kararına dayanak olarak “imar hukukunun, alt 

ölçekli planlarının üst ölçekli planlara uygun olması ilkesi uyarınca, arazi kullanım kararlarını 

belirleyen ilgili idarelerince onaylanan alt ölçekli il çevre düzeni planları ile imar planlarının arazi 

kullanım kararlarını belirleyeceği kabul edilen ve Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak olan üst 

ölçekli çevre düzeni planlarına uygun olması” gerekliliğini gözetmiş ve yapılması planlanan 

kruvaziyer liman ve spor tesislerinin imar planlarına uygun olduğuna karar vermiştir. Ancak bilirkişi 

raporlarında “Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen yapılaşma 

koşullarının kruvaziyer liman ve spor tesislerinde uygulanmasına olanak bulunmadığı, ancak aynı 

madde de belirtilen alternatiflerinin aranması ve ekolojik dengenin gözetilmesine özen gösterilmediği, 

plan hazırlama sürecinde ilgili idareden çed gerekli değildir kararın alındığı, oysa Çevresel Etki 

değerlendirilmesi Yönetmeliğinin Ek.1 bendinin 10. maddesinin b bendi uyarınca çed raporunun 

alınmasının gerektiği, özellikle büyük kaynak ve doğa tahribatına neden olacak projelerde ve deniz 

dolgusu projelerinde toplumsal zorunluluk içeren gerekçelerin ortaya konulması ve geri dönüşü 

olmayan kıyı alanlarındaki doğal yapı kaybının sosyo-ekonomik. jeomorfolojik ve ekolojik 

sonuçlarının çed raporlarına eklenmesinin gerektiği, kruvaziyer limanı mendireği ve dolgu koruma 

yapılarının alanın doğal özellikleri gözönüne alınarak tasarlanmasının zorunlu olduğu, bu 

çalışmaların sonuçlarına göre yapılması öngörülen kruvaziyer limanının dalgakıranının konumunun 

uygun bulunduğu, ayrıca Akyazı'nın dik yamaçlarının devamı olan ve aynı jeolojik yapıyı gösteren bu 

koy alanında yapılacak proje dolgusunun Akyazı Beldesinde yaratabileceği heyelanların bilimsel 

olarak araştırılmasının gerektiği.” Şeklinde yapılan açıklamara itibar etmemiştir. Mahkeme son 

olarak: “Söz konusu itirazlar değerlendirildiğinde, halk plajı olarak faaliyet gösteren alanın 

alternatifleri bulunduğu gibi, alanda kurulması planlanan kruvaziyer liman ve spor tesislerine uygun 

alternatif bir alanın Trabzon kentinde bulunmadığı, planda öngörülen 20 metre genişliğindeki yolun 

Karayolları Genel Müdürlüğü projesi ile kavşak ve yol bağlantılarının yapılacağı. Trabzon limanı'nın 

bölgesel merkez olması sebebiyle kruvaziyer limana ihtiyaç bulunduğu, kruvaziyer limanlarının 

özellikleri gözönünde bulundurulduğunda Trabzon kentine erişim ve yol bağlantıları açısından uygun 

bir alanda planlandığı, bilirkişilerin imar planına yönelik teknik eleştirilerinin daha sonra yapılan 

imar planıyla giderildiği gibi esasen davaya konu planı kusurlandırmadığı, sonucuna ulaşıldığından 

belirtilen açıklamalar doğrultusunda davaya konu işlemde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, 

kamu yararına ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.” Şeklinde hükmü sonuçlandırmıştır. Gerekçeden 

görülmektedir ki, ekonomik getiri sağlayan bir hizmet her ne kadar çevresel etkileri bakımından geri 

alınamayacak sonuçlar doğuracaksa da halkın yararlanması açısından alternatifleri söz konusuysa ve 

tesis edilecek hizmet oldukça önemli ekonomik sonuçlar doğuracaksa çevreye olumsuz etkileri göz 

ardı edilebilmektedir. Ancak bu kararda zarara uğrayan kamu yararı, canlı hayatına dair ya da 

uluslararası sözleşmelerle korunan haklara dair değildir. Esasen burada ihlal edilen hak Danıştay 

açısından sadece vatandaşların kıyılardan ve plajlardan yararlanma hakkıdır. Dolayısı ile Türk 
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Danıştay’ı çevre hakkının korunması bağlamında ortaya çıkan kamu yararı ile “ekonomik yarar”dan 

kaynaklanan kamu yararının birbiri ile karşılaştığı olaylarda hangisinin üstün kamu yararı olduğuna 

karar verirken, tüm haller ve olaylar için geçerli tek bir karar vermek yerine her olay ve hal için farklı 

karar verebilmektedir. Sanki idarenin tutarlılığı ve belirliliği ilkeleri ile çelişik gibi görünen bu 

uygulamanın kendi içinde tutarlı olduğu bir pratiği vardır. Şöyle ki: Danıştay çevre hakkının bir 

ekonomik yarardan dolayı korunmadığı idari işlemlerde çoğunlukla, çevre hakkının telafisi imkansız 

bir zarara üretip üretmediğine bakmaktadır. Bir ekonomik yararın inşaası için doğal çevrenin zarar 

görmesi gerektiği durumlarda, o doğal çevrenin sağladığı yararın başka ve yakın çevrede tesisinin 

mümkün olmadığı durumlarda çevre hakkında üstün kamu yararı gören Danıştay, o doğal çevrenin 

sağladığı yararın başka ve yakın çevrede tesisinin mümkün olduğu durumlarda ise ekonomik yarara 

göre karar vermektedir.  

 

6. SONUÇ: İDARİ YARGININ KAMU YARARI VE ÜSTÜN KAMU YARARI 

KAVRAMLARI İLE İDARENİN İŞLEMLERİNİ DENETLEMESİ VE YERİNDELİK 

DENETİMİ YASAĞI 

 

Yargı yerlerinin, idari eylem ve işlemlerin denetimini yaparken; yetki, şekil, sebep, konu, 

unsurlarını denetlediği gibi amaç unsurunu da denetlemesi tabiidir. Doktrinde bazı görüşlere göre 

amaç unsurunun denetimi özel bir öneme sahiptir. Bu görüşlere göre kamu yararının varlığının 

denetimi, yargısal denetiminin olmazsa olmazıdır ve yargının amaç unsurunu denetlenmesini 

kısıtlamak ve bunu yerindelik denetimi olarak nitelendirmek diğer unsurların hukuka uygunluk 

denetiminin şekli denetim olmaktan öteye gidememesine sebep olacaktır (Güran, 1986-1987: 59).  

 

İdari eylem ve işlemlerde kamu yararının yargısal denetiminin yapılması, kamu yararı 

açısından idarenin takdir yetkisi olmadığı anlamına gelmez. İdare kamu yararının hangi işlem ya da 

eylem tesis edilirse gerçekleşeceğini, tercih ettiği hangi usul ya da yöntemin kamu yararının 

gerçekleşmesinde en doğru yöntem olduğunu belirleme hakkına sahiptir. Ancak yargı yerleri takdir 

yetkisinin alanı ne kadar geniş olursa olsun idari işlemleri amaç unsuru yönünden incelmeye tabi 

tutarak iptal edebilmektedir32. 

 

Anayasanın 125’inci maddesine göre idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi hukuka 

uygunluk denetimi ile sınırlıdır ve mahkemeler bu yetkilerini idarenin takdir yetkisini ortadan 

kaldıracak şekilde kullanamaz ve yerindelik denetimi yapamazlar. Yargı yerlerinin yerindelik denetimi 

yasağını ihlal ettiğine yönelik tartışmaların önemli bir kısmı, idare mahkemelerinin idarenin eylem ve 

işlemlerinde kamu yararının varlığını denetlediği kararları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanun hükümleri çoğu kez idareye yetki verirken bu yetkinin hangi maksatla kullanılacağını 

açıkça belirtmez. Ancak kanun özel bir amaç belirlemişse de bu durumda idarenin işleminin hukuka 

uygunluğundan söz edebilmemiz için bu amacın gerçekleşmiş olması gerekir.33 Yargılama esnasında 

                                                            
32 “Kullanma usulü belli usule tabi tutulmayan geniş takdir yetkilerinin şekil ve yetki bakımından muallel 

olmadıkları takdirde yalnız maksat yönünden murakabe edileceği idare hukukunun temel ilkelerindendir.” 

Danıştay İBGK, K. 1864/344, E. 1964/674, T. 4.7.1964, (nakleden: Duran, 1966:351-352)  
33DANIŞTAY 5. D, K.1978/1882 , E. 1975/8040 ,T. 23.05.1987, “657 sayılı Devlet Memurları 

kanunun…değişik 86’ncı maddesinde vekalet görevinin ne şekilde yürütüleceği ve aylık verilmesinin şartlan 

düzenlenmiştir …Maddenin amacı, memurların kadroları ile irtibatları kesilmeden başka görevleri maddedeki 

şartlar dahilinde ücretleri veya ücretsiz yürütmeleri olup, bu maddenin memurun kendi görevini başaramadığı 

gerekçesi ile başka bir göreve vekalet ettirilmesi suretiyle kullanılması amacına aykırı düşer.”; DANIŞTAY 5. 

D,K. 1989/1961,E. 1989/31,T. 16.11.1989, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun… 41. maddenin amacı 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyesi ihtiyacını geçici süre ile yeterli öğretim üyesi bulunan diğer yük-, 

sek öğretim kurumlarından karşılamaktadır. kanunun açıklanan bu amacı karşısında mevcut ihtiyaç 

karşılanırken öğretim üyesi alınan kurumdaki kamu hizmetinin aksatılmaması, başka bir anlatımla yeni bir 

ihtiyaca neden olmamak için ihtiyacı karşılayacak yükseköğretim kurumunun kadro mevcudunun dikkate 

alınması gerekmektedir. 



hakim kanun metninin amacını yorumlayarak, idareyi belirlediği amaca yönelik işlem tesis etmeye 

yönlendirirse bu durumda yargının ortaya koyduğu amaç pek şüphesiz kanuni bir kural değil içtihattır 

(Başpınar, 1937:79,81).  Ancak doktrin ve yargı kararlarında kabul edildiği üzere hukukilik sadece 

mevzuatın olaylara uygulanması değildir, üstelik açık olmayan metinler ya da düzenleme alanı dışında 

bırakılan durumlar metinlerin yorumlanmasını zaruri kılar ve kanun metinlerini yorumlamak ve hukuk 

yaratmak da yargının görevidir. Yargılama esnasında idarenin ve hakimin takdiri sürekli karşı karşıya 

gelmektedir. Sübjektif hallerde idarenin kanunun uygulanması bakımından tercih ve tespitlerinin, 

hakime göre daha isabetli olacağı (Başpınar, 1937:82) görüşünü kabul ettiğimizi varsaydığımızda bile, 

kanuniliğin teminatının yargı kararları olduğu göz ardı edilemez. Bununla birlikte yargı yerleri kesin 

hükümler ve içtihatlarla idarenin bağlayıcısıdır.  Yargının, idarenin faaliyetlerinin denetlenmesi 

esnasında kanun metinlerini yorumlarken, idare üzerindeki denetiminin ne yoğunlukta olacağını yine 

hakimin kendisinin belirleyeceği görüşü doktrinde kabul görmektedir. Buna göre idari yargı hakimi 

kendi denetiminin sınırını kendisi çizmektedir ve bu sınır değişken ve esnektir (Başpınar, 1937:82).  

 

Danıştay da bu kapsamda idarenin işlemlerinde kamu yararının gözetilip gözetilmediğinin 

denetleneceğini kararlarında açıkça kabul etmektedir: “İdarelerin takdir haklarından doğan yetkileri 

kullanarak işlem yapmaları halinde, bu işlemin iptali istemiyle açılmış davalarda yargısal denetimin, 

kamu yararının gözetilip gözetilmediği, kamu görevinin gerekleriyle sınırlı kalınıp kalınmadığı 

konularında oluşacağı belli sebepler gösterilerek işlem yapılması hallerinde ise, yine aynı idare 

hukuku ilkelerinden hareketle, bu sebeplerin var olup olmadığı, var olmaları halinde de işlemin 

yapılmasına yeterli bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılacağı kuşkusuzdur.”34   

 

Doktrinde kamu yararının yargı yerlerince denetlenmesinin sınırı ile ilgili görüşlere 

baktığımızda;  amaç unsuru denetiminde yargının re’sen harekete geçmesinin mümkün olmadığı 

çünkü yetki saptırmasının kamu düzenine ilişkin olmadığı görüşlerinde olanlar vardır ki buna göre 

işlemin iptalini talep eden taraf bunu ispatlamakla yükümlüdür. Bu görüşe göre yargının idari işlemi 

kendiliğinden yetki saptırması sebebiyle denetlemesi yerindelik denetimini oluşturacaktır, yargı 

“mücerret kamu yararı” ölçütüne başvuramayacaktır (Oytan,1990:174-177).35 Danıştayın da bu görüşü 

destekler nitelikteki bir kararında, eğer dava konusu işlemde idarenin kamu yararı ve hizmetin 

gereklerine aykırı bir amaçla hareket ettiği ispatlanamaz ise o işlemin iptal edilemeyeceğini 

belirtmektedir.36 Bunun dışında yargının kendi ekonomik, kültürel, sosyal ya da siyasal anlayışına göre 

kamu yararını belirleyip bundan farklı düşünen idarenin işlemlerini amaç yönünden iptal etmesi onu 

yargı pozisyonundan çıkarıp hiyerarşik amir pozisyonuna getirecektir. Yargının gerçekleştirmesi 

gereken denetim yargısal denetim olup sübjektif değer yargılarına uygunluk denetimi olamaz ve 

hukuka uygunluk denetiminin sınırı da budur (Oytan,1990:177).  

 

                                                                                                                                                                                          
 Dosyada bulunan ........... Üniversitesi Rektörlüğünün 7.11.1988 günlü, 2500-05-274 sayılı ve ara kararına 

davalı tarafından verilen 14.3.1989 günlü, 06-01-001/290 sayılı yazılardan, ........... Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde, idare hukuku alanında davacının tek öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve daha önce 

davacı tarafından yürütülen Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümlerindeki Anayasa ve İdari 

Yargı derslerinde de öğretim üyesi kalmadığı ve bu derslerin öğretim görevlilerince verildiği anlaşılmış olup, bu 

duruma göre ... Üniversitesinin İdare Hukuku alanındaki öğretim üyesi ihtiyacının, yine bu alanda tek öğretim 

üyesine sahip bulunan ve bu öğretim üyesinin geçici görevlendirilmesi halinde kendisi ihtiyaç içine düşecek olan 

... Üniversitesinden karşılanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı açıktır.” 
34DANIŞTAY 5.D, K. 1987/461, E. 1987/219, T. 24/03/1987 
35 OYTAN’ ın görüşlerine göre yargıcın yetki saptırmasının tespiti dışında idarenin kamu yararı 

tanımlamasından hoşnut kalmayıp işlemi iptal etmesi, kendi değer yargılarıyla oluşturduğu tanıma uyulmasını 

istemesi mümkün değildir; mahkemeler idarenin işleminin kamunun yararına olmadığını tespit ettikten sonra 

bunun kimin yararına yapıldığını araştırmakla mükelleftir. 
36 DANIŞTAY 5. D, K. 2000/363, E. 1997/2257, T. 2.2.2000, “…Bu madde ile memurların naklen atanmaları 

konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı 

edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun 

dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği 

yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.” ,benzer yönde bkz: DANIŞTAY 2.D,K.2006/57, 
E.2004/4586,T.18/01/2006 



Kural olarak yargının hukuka uygun işlemleri iptal etmesi mümkün değildir. Bu durum yargı 

yetkisinin aşılması sonucunu doğurur. Zira anayasamıza göre yargı denetimi ancak hukuka uygunluk 

denetimi ile kısıtlıdır. Ancak üstün kamu yararı prensibi ile idarenin işlemi kamu yararı amacına 

hizmet etse dahi başkaca bir kamu menfaatini zedeliyorsa bu işlemin hukuka uygunluğunun kabulü 

mümkün olmayacaktır. 

Doktrinde bazı görüşler yargının, üstün kamu yararı prensibinden hareketle idarenin bir kamu 

menfaatini diğerine tercih etmesini denetleyemeyeceği görüşündedir; aksi halde bu durum hukuka 

uygunluk denetiminin aşılması olacaktır (Gözler,2009:996). Bu görüşlere göre idarenin işlemi, işlem 

kamu yararı gayesi dışında kişisel ya da siyasal saiklerle yapılmışsa iptal edilebilir. Ya da işlem kamu 

yararına uygun olmakla birlikte o işlem için kanunda belirtilen özel bir amaç gözetilmemiştir. Veyahut 

idare hukuk kurallarının kendisine belirli bir amaç için verdiği işlem yapma yetkisini yine hukuk 

kuralları ile belirlenen başkaca bir amacı gerçekleştirmek için kullanmıştır. Tüm bu durumlarda amaç 

unsuru bakımından hukuka uygunluk denetimi yerindelik denetimine dönüşmeksizin yapılmaktadır 

(Gözler, 2009:996). 

 

Bir görüşe göre demokratik bir hukuk devletinde ekonomik değerler ile çevresel değerlerin 

çatışması halinde, çevresel değerlerin üstün geleceği hususunda ön kabul gören ya da bu yönde bir 

doğal hukuk ilkesi de yoktur (Gözler, 2009:996). 

 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, yukarıda incelenen yargı kararları üzerinden yargının 

Hidroelektrik santrali projelerinde üstün kamu yararına aykırılık sebebiyle verdiği iptal kararlarını 

değerlendirecek olursak:  

 

İdari işlemlerde kamu yararına uygunluk araştırılırken sadece idarenin kişisel çıkar, kin, garez, 

politik saikler, sübjektiflik gibi sebeplerin varlığı halinde idari işlemin iptal edilebileceği; eğer bu 

hususlar idari işlemin amacını oluşturmuyorsa yargının idarenin kamu yararı tanımını beğenmeyip 

kendi oluşturduğu tanımı idareninkinin yerine koyamayacağı görüşlerini dikkate aldığımızda, yargının 

bu hallerin varlığı dışında iptal kararı vermesi halinde yerindelik denetimi yaptığı ya da sübjektif 

ölçütlerle karar verdiği ön kabulüne katılmak mümkün değildir. Ayrıca bu sefer de yargının sübjektif 

değer yargılarıyla hareket edip etmediğinin tespiti sorunu karşımıza çıkacaktır. Mahkemelerin 

gerekçesiz karar vermeleri mümkün değildir o halde mahkemelerin dayanaksız ve kişisel tercihleri 

üzerinden karar verip vermediğinin tespiti kolay olacaktır. Yukarıda HES projeleri ile ilgili verilen 

kararlarda idarenin her bir işleminde yer alan hukuka aykırılıkların nedenleri ilgili mevzuat hükümleri 

ile açıklanmıştır. Bununla birlikte teknik konulara ilişkin değerlendirmelerde, Danıştay bilirkişi ve 

keşif raporlarından ve yine resmi makamların raporlarından faydalanmıştır. O halde bu kararlarda 

yargı yerlerinin sübjektif değerlendirmelerinden bahsetmek mümkün değildir. 

 

Söz konusu yargı kararları ile ilgili üstün kamu yararını bir kriter olarak alarak karar verilip 

verilemeyeceği hususu ve yargı yerlerinin üstün kamu yararı kavramını tercih etmeleri eleştirisine 

gelince. Öncelikle belirtmek gerekir ki; üstün kamu yararı kavramı; birden fazla kamu yararının 

çatışması halinde birinin diğerine tercih edilmesi zorunluluğundan dolayı karşılaştırmalı hukukta da 

kullanılmaktadır (Ovalıoğlu,2016:129-132). Yani Türk Danıştay’ına özgü bir kavram değildir. 

Bununla birlikte yukarıda detaylı olarak üstün kamu yararı kavramının geçtiği kararlar üzerinde olay 

ve halin şartları da göz önünde bulundurularak Danıştay’ın konuya bakış açısı eleştirilmişti. Bu 

eleştirilerden hareketle özetle; yerindelik denetiminin yasak olduğu Anayasamız hükmüyle sabit olup 

yargı yerlerinin idarenin yerine geçerek karar vermesi kabul edilemez. Nasıl ki Danıştay kararlarında 

idarenin yargı önüne taşınan işlemlerinde,  gerekçelerin somut delillerle ortaya konulmasını, idarenin 

sunduğu gerekçelerin hukuk kurallarında belirtilen hususlara uygun olmasını gözetiyorsa; yargı yerleri 

de karar verirken hükme aynı hususlarda dikkat göstermeli bununla birlikte teknik uzmanlık gerektiren 

konularda bilirkişi incelemeleri ile de olayı aydınlatmalıdır. Sonuç olarak yargı yerlerinin önüne 

taşınmadan hukuka uygunluğu karine olarak kabul edilen idari işlemlerde karar veren merci olarak 

kamusal makamlar tercihleri neticesinde bir irade beyanında bulunmaktadırlar. Bu irade beyanları 

neticesinde ortaya konulan idari işlemler yargı önüne taşındıklarında, mahkemeler işlemin hukuka 



uygunluğu denetlerken idareden muhakkak işlemin gerekçesini sunmasını talep edeceklerdir. Yargı 

yerlerince hukuka uygunluğun önemli bir kriteri olarak işlemin somut gerekçeleri; hukuki ve maddi 

gerçekliğe uygunluk ile ölçülmektedir. O halde yerindelik denetimini aşmayan yargısal denetimde de 

yargı yerlerinin aynı somutlukta kararlarını gerekçelendirmeleri gerekmektedir. Üstün kamu yararı 

gibi kapsamı ve çerçevesi belirsiz kavramların her durum ve şarta göre değerlendirilerek niteliğinin 

belirlendiği yargı kararlarında mahkemeler, bu kavramın kriterlerini yine somut olarak 

gerekçelendirerek ortaya koymalıdır. 
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