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KONU  :  Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde bulunan SALDA 

GÖLÜ’nün “Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait  Sosyal Donatıları İle Alt Yapı 

Ve Çevre Düzenlemesi” ne yönelik 31.07.2019 tarihli İhale yapılması kararının 

iptali ile ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir. 

ÖĞRENME TARİHİ : 25.07.2019 tarihli internet gazete haberlerinden 

öğrenilmiştir. (EK1) 

 HUKUKİ YARAR : -Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “herkes sağlıklı 

ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “çevreyi geliştirmek, çevre 

sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 

ödevidir” hükmü, Anayasal bir düzenleme olarak, ilkesel düzeyde belirtilmiş 

olan çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde katılımcılığın pozitif 

metinlerimizde somutlaşmış biçimidir. Anayasa m. 63 hükmüne göre, “Devlet, 

tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 

amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” 

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10.6.1994 günlü, 4001 sayılı 

Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin 1. bendinin (a) alt bendinde 

yer alan "... Kişisel hakları ihlal edilenler..." ibaresi nedeniyle söz konusu (a) alt 

bent Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 günlü, E: 1995/27, K:1995/47 sayılı 

kararıyla Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş, iptal davalarında kişisel 

hakları ihlal edilenler değil, ama daha geniş olarak menfaatleri ihlal edilenlerin 



dava açabilecekleri esası benimsenmiştir. 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 30. Maddede, “çevreyi kirleten veya bozan bir 

faaliyetten zarar gören ya da haberdar olan herkes” ibaresini getirerek, bu 

faaliyetler karşısında tüm vatandaşların hakkı olduğu kabul edilmiştir.  

 Yine Çevre Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan, bugünkü ve gelecek kuşakları 

kapsayacak biçimde çevrenin  ‘bütün canlıların ortak varlığı olduğu’ tanımı ve 

Çevre Kanunu’nun 3/a maddesinde bulunan “Başta idare, meslek odaları, 

birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve 

kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu hükmü mevcuttur. 

  TMMOB’a bağlı odalar kendi mesleki faaliyetlerini ilgilendiren bölümler için 

dava açma hakkına sahiptir. Bu onların meslek örgütü olma ve mesleklerini 

kanunlarına uygun yapma yükümlülüklerinden gelir. Bu nedenle anılan 

faaliyetler davacı meslek odalarının faaliyet alanına girdiklerinden bu davayı 

açmaya üstte açıklanan genel ehliyet kavramı dışında da menfaatleri 

bulunmaktadır.  

 AÇIKLAMALAR   : 

                                         1-)  Salda Gölü; Burdurun Yeşilova ilçesinde bulunan,  beyaz 

kumları, Turkuaz rengi ile TÜRKİYE’NİN MALDİVELERİ  olarak adlandırılan, eşsiz 

doğa güzelliğine ve benzeri bulunmaz bir habitata sahip bir göldür Göl eşsiz 

habitatı,ekosistemi  ve güzellikleri nedeni ile  2011 yılında “Salda Gölü Tabiat 

Parkı”  olarak ilan edilmiş, 184 m. derinliği ile Türkiye’nin en derin 3. gölü olan 

göl, son yıllarda bu özellikleri ile büyük dikkat çekmiş ve ziyaretçi akımına 

uğramıştır. 

                               Salda Gölü 1. Derece Doğal sit alanı iken, son  yıllarda ki 

popülaritesi  üzerine, bu alanın yapılaşmaya açılması ve  turizmden daha çok 

yararlanması düşünülerek alan hakkında , halen askıda olan 30.05.2019 tarihli 

1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları ile aynı 

tarihte onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı  kararı ile 

ALAN ,ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI İLAN EDİLMİŞTİR.  Bu kullanım kararı ile, 

bölgenin yapılaşmaya açılması, daha çok turist çekmesi ve gelir elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Ancak bu amacın, bölgenin ve gölün yok olması anlamına 

geleceği hiç düşünülmemiştir. 

                                         2-)  Salda Gölü 1. Derece Doğal Sit alanları, Özel Proje Alanına 



Çevrilmekle birlikte bu planlar kesinleşmeden, henüz askıda iken davalı İdare 

tarafından “MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET BAHÇESİNE AİT  SOSYAL DONATILARI 

İLE ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ” amaçlı 31.07.2019 tarihli olarak 

ihalesinin yapılması kararı alınmıştır. (EK 2) 

          İPTAL NEDENLERİ : 

                                                   1-) ALANA İLİŞKİN KENTSEL TASARIM PROJELERİ VE 

UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMADAN İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR. 

                                                      Alana ilişkin  30.05.2019 onay tarihli 1/25.000 ölçekli 

ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları ile 1/1000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planları halen askıda olup, 09.08.2019 tarihinde askıdan 

inecektir. 3194 sayılı İmar Kanunu 8. madde de göre; “….Onay tarihinden 

itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet 

sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları 

onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda 

yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.” hükmü düzenlenmiştir. Bu 

hükme göre askı dan inmeden ve itirazlar değerlendirilmeden planların 

kesinleşmiş sayılmayacağı anlaşılmaktadır.  

                                              2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanu-

nu   17.Madde a fıkrasında “. Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, 

bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş 

sahası varsa 1/25.000 ölçekli plân kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate 

alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır. 

                             a-2 fıkrasında; “ Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 

koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartları belirlenir. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu 

alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır. Üç yıllık 

süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde koruma bölge 

kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. 

Bu hükümlerden , Doğal Sit özelliği bulunan dava konusu alan için önce 

planlama sürecinin gerçekleşmesi ve kesinleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  

                                      Alan için onaylanan planlar, üst ölçekli planlara aykırı olup, bu 

planlar için askıdan inmesi ve kesinleşmesini takiben tarafımızca dava 



açılacaktır. Üst ölçekli plan kararlarına aykırı olan alt ölçekli koruma amaçlı 

nazım ve uygulama imar planları daha askıdan inmeden ve planlar 

kesinleşmeden, alana yapılacak yapılara ilişkin kentsel tasarım ve mimari 

uygulama projeleri hazırlanmadan, ucu açık yapılaşma ihalesi ile alanın 

yapılaşmaya açılması hukuka aykırıdır. 

                                              2-) İHALE KARARI, ALANIN KORUMAYA DEĞER DOĞAL 

ÖZELLİKLERİNİN YOK OLMASINA NEDEN OLACAKTIR.         

                                Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü’nün Salda 

Gölü Tabiat Parkı flora, faunası ile ilgili bilgi verdiği web sayfasında ; 

  Salda Gölünün, 184 m. derinliği ile Türkiye’nin en derin gölü olduğu, 

 Temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu, yüksek alkalin değerlerine 

sahip, Dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan 2 bölgeden 

biri olduğu, 

 Tabiat Park içinde 3 familyaya ait 4 balık türünün bulunduğu, burada 

Sazan, Ot balığı, Salda yosunbalığı gibi balık türleri ile 

 Tilki, yaban tavşanı ve yaban domuzunun yaşadığı, 

 110  kuş türünün yayılış gösterdiği, bu türlerden 622’sinin ötücü, 38’inin 

su kuşu olduğu, 9’unun gündüz, 1’inin ise gece yırtıcısı olduğu, 

 Dikkuyruk ördek, elmabaş patka, flamingo, gri balıkçıl başlıca kuş türleri 

olduğu bilgileri yer almaktadır. 

  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Salda Gölü Doğal Sit Alanı ile ilgili bilgi verdiği 

web sayfasında da, (https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-dogal-sit-alani-haber-

231661)  

 Salda Gölü’nün Burdur Gölleri Havzası sınırları içinde yer alan ve 

ekosistem bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisi olduğu, 

 alanın flora ve fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe 

sahip olduğu, 

 alanda tespit edilen 20 bitki türünden sadece 5’inin Türkiye florasına göre 

endemik olduğu bunların 5 adedinin neslinin tehlikede olduğu, 

 değişik zamanlarda alanda yapılan çalışmalar sonucunda;  8 iç su 

balığı,  5 iki yaşamlı,  27 sürüngen,  69 kuş, 5 memeli olmak üzere 

toplam 114 omurgalı türü tespit edildiği, 

  Alanda 69 kuş türü gözlendiği, bu türlerden; 54’ünün yerli ve/veya yaz 

göçmeni, 15’inin ise kış göçmeni olduğu, belirtilmektedir.  

https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-dogal-sit-alani-haber-231661
https://tvk.csb.gov.tr/salda-golu-dogal-sit-alani-haber-231661


          Hatta aynı internet sayfasında , “Son zamanlarda alanın maruz 

kaldığı yoğun ziyaretçi akımının antropojenik (insan faaliyetleri sonucunda 

meydana gelen) baskıyı arttırdığı, bu kapsamda,  alandaki bu baskıyı en aza 

indirmek için gerek planlama gerekse alan kullanımlarına yönelik kontrollü bir 

kullanım sağlanması amacıyla 12.09.2018 tarihinde  Genel Müdürlük 

liderliğinde alanda; sorunlar ve “Alan Yönetim Modeli ve Çözüm Önerileri”nin 

ortaya konduğu bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirildiği belirtilmekte , 

fakat  anlayamadığımız bir nedenle tüm bu belirlemelerin aksine bir kullanım 

kararı getirilerek,  yapılaşma ve ziyaretçi sayısını arttırılmasına yönelik turizm 

amaçlı rant ihalesi yapılmaktadır.  

                   Doğal alanlar üzerinde sosyal ve ekonomik nedenlerle 

antropojenik (insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen) etkilerin 

oluşturduğu fiziksel değişimler öncelikle alanın doğal yapısı üzerinde 

bozulmalara neden olmaktadır. Günümüzde çeşitli nedenlerle oluşan çevre 

kirlenmesi ile birlikte düzensiz yapılaşma, alan kullanımındaki değişimler 

ve yanlış alan kullanımları sahip olduğumuz doğayı ve biyolojik zenginlikleri 

hızla tahrip etmektedir. Dünyada ender bulunan ve Mars gezegeninin yüzey 

özelliklerini taşıyan iki yerden biri olan Salda Gölü Tabiat Parkı’nın festival 

yapılabilecek, 7 gün - 24 saat kullanılabilecek nitelikte Millet Bahçesi 

yapılması, yıllık 500 000 ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik bir projedir. Bu 

durumun Bakanlığın  kendi web sayfasında olumsuzluk olarak kabul ettiği 

“antropojenik baskıyı” (insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen baskıyı) 

arttırması kaçınılmazdır. Buna örnek olarak atık su ve çöp kirlenmesi, doğal 

peyzajının bozulması, gürültü ve ışık kirliliği, araç tekerlekleri ve insanların 

yürümeleri ile toprak sıkışması ve bitki örtüsünün yok olması gösterilebilir. 

Nitekim Antalya kıyıları ve özellikle de Lara Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgesi sahil kesimi ve yollar turizm tesislerince işgal edilmiş 

ve kaçak yapılaşmalarla tahrip edilmiştir. Yine aynı tesislerce deniz alanı da işgal 

edilerek neredeyse her tesisin önüne, önce kaçak olarak iskeleler yapılmış daha 

sonra bu iskeleler Bakanlıkça planlara işlenerek yasallaştırılmıştır.  

            Günümüzde mevcut kullanımlardan ve uygulamalardan yola 

çıkarsak, iyi niyetle de olsa ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik hayata 

geçirilecek olan proje, binlerce yıl içerisinde doğal olarak gelişmiş olan Salda 

Gölü ekosisteminin bozulmasına neden olacak, ayrıca gürültü ve ışık kirliliği 

sebebiyle, göl kıyılarında üreyen kuş popülasyonları ve kuş yavruları ile diğer 



canlılar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Bilimsel alanda yapılan 

incelemeler ve bilim adamları görüşleri de iddialarımızı doğrular niteliktedir. 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol 

Kesici’nin bu konuda basında yaptığı açıklama ve uyarılar da ; “ Salda gölünü 

eşsiz yapan, güzelliğini sağlayan biyo-minerallerin canlı bir oluşum olduğu , 

yapılaşma ve ziyaretçi sayısının artması ile bu canlı mekanizmanın en fazla 5 yıl 

içinde yok olacağı, millet bahçesi  yapımı ile daha fazla turist çekilse bile bu 

durumun 5 yıl için geçerli olacağı zira bundan sonra gölün özelliğinin 

kalmayacağı”   belirtilmiştir. (EK3)  

                       İhale kararı ve ihale ile gerçekleştirilmesi düşünülen amaç, 

doğal güzelliğin yok olması anlamına gelmektedir ve bu nedenle ihale kararında 

kamu yararı bulunmamaktadır.  

                         3-) İHALE NEDENİ ( MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET BAHÇESİNE 

AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALT YAPIVE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ 

MİLLET BAHÇESİ’NİN TANIMINA VE AMAÇLARINA UYMAMAKTADIR.  

            Bakanlıkça Özel Çevre Koruma Alanı ilanına ilişkin gerekçeleri 

Genel Özellikler başlığı altında; Salda Gölü, doğallık, görsellik ve biyolojik 

çeşitlilik özellikleriyle eşsiz ve etkileyici görünüme sahip bir alan olduğu, suyun 

berrak ve turkuaz renkli oluşu, alanı manzara açısından da eşsiz kıldığı 

belirtilmektedir “ olarak belirtilmektedir.  

            Yine ,Neden Çevre Koruma Bölgesi başlığı altında da; “Salda Gölü, 

sosyo-kültürel yaşam bütünlüğünü koruyabilmiş, peyzaj özellikleri, endemik ve 

nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati 

gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşama şartlarına sahiptir. Alan sulak 

alan olması nedeniyle de biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu bir alandır. Bu 

kapsamda, bölgede 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü ile bu türler 

içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 tür bulunmaktadır. Jeolojik ve 

kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve 

Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 

tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve 

Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada 

Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan 

dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir. …….Salda 

Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, 

kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Salda Gölü’nün çevresindeki ibreli 

https://onedio.com/etiket/bilim/5774010f5eda6e3a26dfa03e


orman habitatları doğu bölümü hariç gölün tüm çevresinde olup kızılçam, 

karaçam ve boylu ardıçlar saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan 

oluşmaktadır. Göl, Türkiye’nin en derin gölüdür. Aynı zamanda bazı su kuşu 

türlerinin belirli zamanlarda önemli miktardaki populasyonlarını 

barındırmaktadır. ….. 

Salda Gölünün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek 

alkalinite özellik göstermesi, gölün biyolojik çeşitliliği ve üretkenliği konusunda 

belirleyici etken olup, ekosistem dengesi hala bozulmamış bir göldür.  Jeolojik 

açıdan kapalı bir havza özelliğinde olması, gölün ekolojik özelliklerini önemli 

derecede belirlemiştir. Bu özellik gölün tür çeşitliliğini ve kullanım olanaklarını 

sınırlandırmakla birlikte; gölü istilacı ve yabancı türlerden koruyan bir kalkan 

özelliği de göstermektedir. …Kara ve gölalanı birlikte değerlendirildiğinde; sahip 

olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından çok önemli bir alandır.” 

Denilmektedir.   

 MİLLET BAHÇELERİ KAVRAMI, SALDA GÖLÜ GİBİ ZATEN GÜNCEL HALİYLE 

DOĞA HARİKASI OLAN ALANLARDA DEĞİL, RANT UĞRUNA BETONLAŞAN VE BU 

NEDENLE NEFES ALAMAYAN YOĞUN ŞEHİR MERKEZLERİNDE, NEFES ALACAK 

ALANLAR TASARLAYARAK KAMU YARARI OLUŞTURMAK HEDEFİYLE ORTAYA 

ÇIKMIŞTIR. Salda Gölü’nde Millet Bahçesi düzenlemesi yapmak , alanı 

güzelleştirip koruyamayacağı gibi aksine antropojenik (insan faaliyetleri 

sonucunda meydana gelen) baskıyı arttıracağından göl üzerinde olumsuz 

etkilere yol açacaktır. Bu nedenle Millet Bahçesi yapım amaçlı İhale kararı 

KAMU YARARINA da aykırı bir karardır. 

               4-) İHALE KARARI ÇOK BÜYÜK YAPILAŞMA GETİRECEK OLUP, BU 

YAPILAŞMA GÖLÜN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ VE YAPISINI BOZACAKTIR. 

           Salda Gölünde Halen kesinleşmeyen ve askıda olan Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Plann rekreasyon kararı getirilen alanlarda, yapılaşmaya ilişkin 

emsal E=0.20 olarak belirlenmiştir. yine plan açıklama raporunda, alanda hangi 

yapıların yer alacağı belirtilmiş olup; sızdırmaz fosseptikli tuvaletler, duş, 

soyunma kabinleri, büfe, satış birimleri, kafe, oturma alanı, mescit, yönetim 

birimi, kamping alanları, karavan alanları bungalov, mutfak, bulaşıkhane, kafe-

bar, pastane, lokanta, çayhane, giriş kontrol birimleri, el sanatları ürünlerinin 

sergi ve satış üniteleri çatılı/çatısız piknik masaları vb. yapı ve tesisler ile  

otopark alanları yer alabileceği belirtilmiştir.   



              Yine Plan Raporunda; “Bu alanlarda önerilecek her türlü yapılaşma, 

bölgeye özgü karakter dikkate alınarak gerekli detay ve ölçeklerde kesit, 

görünüş perspektif ve üç boyutlu etütler doğrultusunda projelendirilecektir. …” 

denilmektedir.  

                      Alana ilişkin kentsel tasarım projeleri ve uygulama projeleri 

hazırlanmadan ihaleye çıkılmıştır. İhaleye çıkılan alan 140.496 m2.’dir. E=0.20 

emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28100 m2 kapalı alan 

yapılabilecektir ki Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen bu alan için çok yoğun 

bir yapılaşmadır.  Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak olan 

insan yoğunluğu; Su Kuşları Yaşama Ortamı olarak Uluslararası öneme sahip 

Salda Gölü Çevresindeki Ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir.  

                  5-) ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER YÖNÜNDEN- 

                                Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe 

merkezine 4 km. uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük 

alüvyonal ovalarla çevrili hafif tuzlu tektonik bir göldür. Göller bölgesi içindedir. 

Yüzölçümü yaklaşık 44 km2’dir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en 

derin gölüdür. Yer yer seyrelmiş karaçam ve meşe ormanlarının kapladığı 

kireçtaşı ve serpantin yamaçlarla çevrilidir. Kıyısında küçük alüvyal ovalar yer 

alır. Alan kısmen tuzlu göl ve etrafındaki dar kıyı şeridinden oluşur. Göl 

çevresinde plajlar bulunmaktadır. Gölün güney kıyılarında küçük, tuzlu sulak 

alanlar bulunur.Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı 

cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep olmaktadır. Gölün arka 

kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki ve yaban domuz SALDA Gölü, 

Önemli Doğa alanlarıdan (ÖDA) olup, aynı zamanda (ÖTA) Önemli Tatlısu 

Alanıdır. 

                      Alan koruma, canlı türlerinin sağlıklı topluluklar oluşturmaları ve 

yaşam döngülerini devam ettirmeleri için gerekli tüm coğrafyaların doğal 

özellikleri bozulmadan saklanmasını esas alır. "Önemli Doğa Alanı" (ÖDA) 

kavramı bu ilkeyi esas alarak doğadaki canlı türlerinin nesillerini 

sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları tanımlar. Bu kavram, 

canlı türleri ve doğal kaynaklarla birlikte yeryüzünün en özel doğal alanlarının 

korunmasını amaçlamaktadır.  

               ODA'ların en güçlü yanı, uluslararası ölçekte önemli olan alanların 

işaret etmeleridir. Bu alanlar, Conservation International, BirdLife International 



ve Planlife'ın önderliğinde 15 uzman tarafından geliştirilen bilimsel kriterlere 

göre uluslararası öneme sahip olduğu kanıtlanmış alanlardır.  

                TC.Anayasası madde 90’a göre Uluslarüstü sözleşmeler Anayasa üstü 

sayılır.Bern Sözleşmesinin 3.maddesinin 1. Fıkrası; 

“Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna ile doğal yaşama ortamlarının, bilhassa 

nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik olanlarının ve 

tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak 

muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştireceklerdir.” 

              Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 6.maddesinin a bendi; 
“Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için, diğer hususların 
yanı sıra bu Sözleşme’de yer alan ve ilgili Akit Taraf için uygun olan tedbirleri 
yansıtacak ulusal stratejiler, planlar veya programlar geliştirecek veya mevcut 
strateji, plan veya programları bu amaçla uyarlayacaktır”  hükmü mevcuttur.  
Bunların yanı sıra; 
-Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi,  
-BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,  
-Avrupa Konseyi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi,  
-Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme,  
-Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alanlar Hakkında Sözleşmeleri de mevcuttur.  
      Avrupa insan hakları sözleşmesi, Madde 2 -Yaşama hakkı 
          1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır.  
Madde 8-Özel hayatın ve aile hayatının korunması 
1. Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir. 
AİHS üye devletlere insan hakları konusunda pozitif yükümlülükler (olumlu 
edimlerde bulanma) görevi yüklemektedir. 

AİHS'nin amacı sadece ihlal gerçekleştikten sonra  ihlali gidermek değil, tam 
tersine AİHS'nin 1. maddesi gereği sözleşmenin ihlalini önlemektir. 
(Bkz. Klass v Germany App no 5029/71 (ECtHR, 6 September 1978) İhale 
kararı tüm bu Uluslar arası sözleşmelere de aykırıdır. 

 
                  6-) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI YÖNÜNDEN 

 Yukarıda açıkladığımız gibi ,dava konusu ihale kararı ile ender bir 

ekosisteme ve habitata sahip göl ve çevresi kirlenecek, geri dönüşümü imkansız 

zarara uğrayacaktır ve karar açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle İYUK nunda 

Yürütmenin durdurulması için belirlenen şartlar oluşmuştur. İHALE TARİHİ 

31.07.2019 TARİHİ OLUP, ÇOK YAKINDIR. İHALE GERÇEKLEŞTİĞİ TAKTİRDE 



,İHALEYİ ALAN YATIRIMCI  İNŞAATA BAŞLAYACAK OLUP, KARARIN İPTALİ 

HALİNDE ZARAR GÖRECEKTİR. ZARAR GÖREN YATIRIMCI, BU ZARARI 

DEVLETTEN RÜCUYA YÖNELECEĞİNDEN İHALENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE 

HEM DEVLET, HEM YATIRIMCI HEM DE  BOZULAN DOĞAL DEĞER YÜZÜNDEN 

KAMU BÜYÜK VE GERİ DÖNÜLMESİ İMKANSIZ ZARARLARA UĞRAYACAKTIR. Bu 

durum Antalya, Göynük ve Kındıl Çeşme Kamp alanlarında yaşanmıştır. Milli 

Park içerisinde 1.Derece Doğal Sit olarak yer alan alanlar, İmar Planları İle 

Bungalov adı altında yapılaşmaya yönelik Kamp alanına dönüştürülmüş, bu 

amaçla ihaleleri yapılmış, süreç boyunca Yürütmenin Durdurulması kararı 

verilmediği için bungalov adı altında 200-300 m2 lik villalardan oluşan  

yapılaşma tamamlanmış ama dava sonucunda işlemlerin iptaline karar 

verilmiştir. Kamp kararı  Mahkemece iptal edilmesine rağmen kesilen ağaçlar, 

tahrip edilen ekosistem, yok olan habitat geri dönülmez şekilde tahrip 

edilmiştir. Ayrıca devletin ve yatırımcının büyük maddi kayıpları vardır.  BU 

DURUMUN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN İHALE TARİHİNDEN ÖNCE İVEDİLİKLE 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİNİ SAYIN MAHKEMENİZDEN 

TALEP EDİYORUZ. 

HUKUKİ SEBEPLER :  Anayasa, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER  :  25.07.2019 tarihli Gazete haberi(EK1), ihale kararı 

(EK2), Gazete haberi (EK3), keşif ve bilirkişi incelemesi ile ikamesi mümkün sair 

deliller. 

SONUÇ VE İSTEM : Sunulu nedenlerle, 

                                            -Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde 

bulunan SALDA GÖLÜ’nün “Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait  Sosyal 

Donatıları İle Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi” ne yönelik 31.07.2019 tarihli İhale 

yapılması kararının iptaline, 

                                           - ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE  YÜRÜTMENİN 

 DURDURULMASINA 

                                        - Yargılama gideri ile dava vekalet ücretinin davalı 

idareye  yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

          Davacı Vekili 

        Av.Odhan MESCİ 

       Av.Adeviye Sevda MESCİ 

 


