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Danıştay’ın Çeşme Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınır-
larının yeniden belirlenmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararının yürüt-
mesinin durdurulması üzerine davayı 
açan kurumlar ortak bir basın açık-
laması yaparak, Çeşme’de yürütülen 
rant projesine ilişkin tüm işlemlerin 
derhal durdurulması çağrısı yaparak, 
hukuku uygulamayan kamu görevle-
rinin sorumlu olacağı uyarısında bu-
lundu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), İzmir Barosu, İzmir Tabip 
Odası ve  EGEÇEP’in ortak açtığı da-
vada Danıştay’ın İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun Çeşme Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınır-
larının yeniden belirlenmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararının yürüt-
mesini durdurmasının ardından or-
tak basın toplantısı düzenlendi. İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde 1 Aralık 2022 
tarihinde düzenlenen basın açıkla-
masında, yürütmesi durdurulan karar-
la devasa büyüklükteki kamu arazisi 
ve deniz alanların yatırımcılara tahsis 
edilmesinin ön görüldüğü hatırlatıla-
rak şu bilgilere yer verildi: 

“Bu karar; Çeşme Yarımadasında 
mevcut devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki alanların tümünü, 47 Km 
kıyı alanını, yarımadanın kuzey ve 
güneyinde 4.000 hektarı bulan deniz 
alanlarını ve bu alanlardaki beş adet 
adayı, 4,293 hektar orman alanını,600 
ha. mera alanı, içme suyu koruma 
havzalarının tamamını, bölgedeki do-
ğal koruma alanlarının yüzde 70 ini, 
nitelikli tarım alanları ile zeytinlik 
alanları, kültürel ve arkeolojik miras 
alanlarını, yarımadada yerleşim alan-
ları dışında kalan alanların tamamını 
içeren 16.000 Hektarlık (22400 futbol 

sahası büyüklüğünde) devasa kamu 
arazisini kapsamaktadır. Bu devasa 
kamu arazisi ve deniz alanları yatı-
rımcılara irtifak hakkı tesisi suretiyle 
tahsis edilerek bu alanın tümünde ve 
adaları da içeren deniz alanlarında 
halkımızın girişine kapalı imtiyazlı bir 
azınlığın kullanımına özgülenmiş, gi-
rişi denetimli, bağımsız özel bir yetki 
alanı oluşturulacaktır. Bu devasa kamu 
arazisinin ve deniz alanlarının irtifak 
hakkı sahibine devri karşılığı alınacak 
bedel kamu harcamaları için kulla-
nılamayacak sadece alanın alt yapı 
yatırımlarına harcanabilecektir. Yani 
irtifak bedeli dahi kamuya değil yatı-
rımcının hizmetine sunulacaktır.”

Arazinin ve deniz alanların nadir 
bir ekosistemi barındırdığına vurgu 
yapılarak, “Alan, Doğal sit alanları, 
su koruma havzaları, orman alanları 
ile çok özel niteliklere haizdir. Ancak 
alanın bu çok özel niteliklerine mü-
dahale edilerek, imtiyazlı bir azınlığın 
hizmetine sunulmak üzere; mega yat 
limanları, golf sahaları, kıyı otelleri, 
lüks konut ve rezidanslar  yapılacaktır” 
bilgisine yer verildi. 

Açılan davada itiraz üzeri-
ne Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nun kararının yürütmesi dur-
durdu vurgulanarak, “Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu kararında deniz 
alanlarını da kapsayan bu denli büyük 
bir alanın gereklilikleri açıklanmadan 
turizm bölgesi ilan edilmesi huku-
ka aykırı bulmuştur” denildi. Kararın 
davalı Turizm Bakanlığı’na da tebliğ 
edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, 
şöyle denildi:   

İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 
27. Maddesi gereğince Bakanlıkça 
Çeşme Turizm Bölgesi projesi kapsa-
mında artık hiçbir işlem ve tasarrufda 
bulunulamayacaktır. Yürütmenin dur-
durulması kararına rağmen yapılacak 
her işlem kamu görevlilerinin cezai 
ve mali sorumluluğunu gerektirecek-
tir. Kurumlarımız kararın gereklerine 
uyulmasını titizlikle takip ederek ih-
lal edenler hakkında gerekli hukuki 
işlemleri başlatıp takip edecektir.”

Korunması gereken doğal alan-
ların kamunun elinden alıp bir azın-
lığa teslim edilmesi  anlamına gelen 
işlemin durdurulmasının sevindirici 
olduğunun ifade edildiği açıklama, 
“Kamusal sorumluluklarımızın gerek-
lerini yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Halkımıza ve tüm İzmirlilere 
armağan olsun. Kentlerimize, yaşama, 
kamu yararına sahip çıkma kararlılığı-
mızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşı-
yoruz” ifadeleriyle tamamlandı. 
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