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rum nnilrnri ADrNA
Karar veren istanbul B6lge idare Mahkemesi Birinci Kurulunca yiiriitmenin durdurulmasr

isterninin reddine ilipkin karara ittazincelenerek ipin geregi gbriipiildii:
Dava; istanbul ili, Beyoglu ilgesi, Hiiseyinala Mahallesi, Sakrzalacr Sokak, 5 pafta,

29,30,31,32,33 parselleri kapsayan alana ilipkin Istanbul Yenileme Kiiltifu ve Tabiat Varhklarrnr
Koruma B6lge Kurulu'nun 1710912009 giinlii, 954 sayrh ve 0911012009 giinlii, 973 sayrh kararr
kararlanrun ve eki avan projelerin iptali ile yiiriitmelerinin durdurulmasr istemiyle agrlmrptrr.

2863 sayfu Kiltir ve Tabiat Varltklanru Koruma Kanunu'nun amag basltkh l.maddesinde
kanunun amacrrun; korunmasr gerekli taprnr ve tapmmaz kiiltilr ve tabiat varhklan ile ilgili tarumlarr
belirlemek, yaprlacak iplem ve faaliyetleri dirzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama
kararlannt alacak tepkilatrn kurulup ve giirevlerini tespit etmek oldulu belirtildikten soffa, aynl
kanunun "Tanunlar ve Krsaltmalar" baphkh 3.maddesinin (a)-S.hendinde Koruma amaqh imar
plant"; bu Kanun uyannca belirlenen sit alanlannda, alarun etkilepim-gegip sahasrnr da gtiz iiniinde
bulundurarak, ktiltirr ve tabiat varltklannrn siirdtiriilebilirlik ilkesi dogrultusunda korunmasr amacryla
arkeolojik, tarihi, dogal, mimari, demografik, kiilttirel, sosyo-ekonomik, mtilkiyet ve yaprlapma
verilerini iqeren alan araptrmasma dayah olarak; halihazt haritalarirzerine,korumaalanriqinde
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yaFayan hane halklarr ve faaliyet g6steren ip yerlerinin sosyal ve ekonomik yaprlarrnr iyileptiren,

istihdam ve katma deler yaratan stratejileri, koruma esaslan ve kullanma partlan ile yaprlapma

srnrrlamalarrnr, sa$rklaFtlrma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlannt, aqtk alan

sistcmini, yaya dolaplmt ve taprt ulaprmmr, alt yapr tesislerinin tasanm esaslan, yolunluklar ve parsel

tasarrmlannr, yerel sahiplilik, uygulamanm finansmanr ilkeleri uyannca katthmcr alan y6netimi

modellerini de igerecekpekilde hazrlanan, hedefler, araglar, stratejiler ile plAnlama kararlan,

tutumlarr, plin notlan ve agrklama raporu ile bir btitiin olan nazrm ve uygulama imar pldnlanmn
gerektirdigi blqekteki planlar olarak tantmlanmtpttr.

5366 sayfu Ytpranan Tarihi ve Kiltirel Tasmmaz Varlftlafl Yenilerek Korunmast ve

Yasatilarak Kullarulmas hakkmdaki Kanunun dma7 ve kapsam baSlfth l.maddesinde ise; Bu
Kanunun arnacr, biiyiikpehir belediyeleri, biiyiikpehir belediyeleri smrlan igindeki ilge ve ilk kademe

belcdiyeleri, il. ilqe belediyeleri ve ntifusu 50.000'in iizerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki

alanr drprnda il iizel idarelerince, yrpranan ve iizelligini kaybetmeye yiuz tutmuF; hiltir.ve tabiat

varhklannr koruma kurullarrnca sit alanr olarak tescil ve ilan edilen bblgeler ile bu btilgelere ait

koruma alanlarrnrn, biilgenin gelipimine uygun olarak yeniden inpa ve restore edilerek, bu b6lgelerde

konut, ticaret, kiiltirr, turizm ve sosyal donafi alanlan olupturulmasr, tabii afet risklerine karpr tedbirler
ahnmasr, tarihi ve kiiltirrel taFmmaz varhklann yenilenerek korunmast ve yapatrlarak

kullanrlmasrdrr.Bu Kanun, yukarrda belirtilen amaglar do!rultusunda olupturulacak olan yenileme

alanlanrun tespitine, teknik altyapr ve yaprsal standartlanntn belirlenmesine, projelerinin
olupturuhnaslna, uygulama, iirgiitlenme, ybnetim, denetim, katthm ve kullantmrna ilipkin usirl ve

esaslan kapsadrlr htikmiine yer verilmiptir.

Dosyarun incelenmesinden; istanbul Yenileme Alanlarr Kiiltiir ve Tabiat Varhklannr

Koruma Billge Kurulu'nun 09.10.2009 giinlii, 973 sayrh karannda; 5366 sayrlt Kanuna istinaden

olupan ve Bakanlar Kurulu'nun20.06.2006 girn ve 2006110172 sayilrr karan ile YenilerneAlanr olarak

belirlcnen alanda kalan, istanbul ili, Beyollu ilqesi, Hiiseyinala Mahallesi, Sakrzalacr Sokak, 5 pafta,

338 adaya ilipkin, istiklal Caddesi ve Yepilgarn Sokaktan cephe alan 29,30, 31, 32,33 parselleri

kapsayan yenileme avan projesinin uygulanabilmesi iqin bu parsellerin tevhidinin uygun oldupuna,

teklif edilen avan projenin uygun olduluna, 33 parselde yer alan Cercle D'orient yaplsmm koruma

grubunun I olarak belirlenmesine, isketinj Apartmant'ntn, Melek Apartmant'run, Emek Sinemast

Salonu'nun, 29 ve 32 parsellerdeki taprnmazlarrn, eski 27 ve 28 parsellerdeki taprnmazlann

tescillerinin devamrna ve koruma gruplarrnrn II olarak belirlenmesine, ipek Sinemasr'nrn Yepilgam

Sokapr'na cephe veren duvarlarmrn korunmasrna, tescilinin devamtna, koruma grubunun II olarak

belirlenmesine, yan cephesinden bitipik oldulu Cercle D'orient yaplsmm 6zgitn durumu ve

malzemesinin bozulmup olmasmdan dolayr, Cercle D'orient yaprsmm arka cephesinin agrpa

grkanlmasrna ve bu cephenin aslma uygun restittrsyon esaslt restorasyonunun uygulanmastna, Riiya

Sinemasr'nrn,30 ve 31 parsellerde bulunan taprnmazlann, 33 parselde bulunan di[er taprnmazlarrn

korunmasr gerekli kiilttir varhlr olmadrlrna karar verildigi, daha sonra Istanbul Yenileme Alanlart

Kiiltiir ve Tabiat Varhklannr Koruma B6lge Kurulu'nun 05.03.2010 giinlii, 1324 sayir karan ile; 33

parselde yer alan Cercle D'orient yaprsr, Melek apartmanr, Emek Sinemasr, isketenj Apartmanr ve

ipek Sinemasma ait riil6ve, analitik rtrliive, rblbve sistem detaylarr ve restittisyon, restitiisyon sistem
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detaylarrnrn uygun olduluna karar verildibi,25.03.2010 giinlii, 1371 sayrl kararda ise;33 parseldeki
bu yaprlara ilipkin Yenileme Uygulama Projesinin restorasyon projeleriyle birlikte uygun olduluna
karar verildigi, son olarak binalara ait projelerin Yangrn Yiinetmeli[ine uygun olup olnadrlmrn
incelenrnesinden sonra, A ve C bloga ilipkin restorasyon tadilat projesi, B blola ilipkin uygulama
tadilat projesi hazrrlandrlr ve siizii edilen projelerin aynr kurulun 06.05.2010 gtinlii, 1555 sayrl
karanyla uygun bulundulu anlaprlmaktadrr.

Uyupmazhgin teknik ve uzmanhk gerektiren bir nitelik arz etmesi nedeniyle mahkemesince
rnahallinde kepif ve bilirkipi incelemesi yaptrrrlmasma karar verilmip olup; mahallinde gerqekleptirilen
kepif ve bilirkipi incelemesi soncunda haznlanan ve aynntrlarr dosyada mevcut olan bilirkipi
raporunda 6zetle;" avan projenin 1/5000 iilgekli Koruma Amagh imar Planrna uygun olddlu, dava
konusu karar ve eki projenin tapmmazrn tescilli kiiltiir varhlr dzellipi, tarihi deleri, iq ve drp
gbrliniimleri' karakteri ile kullamm amacrna uygun olmadrlr, stizkonusu projenin kentsel sit alanr
olarak belirlenen ve tapmmazrn iqinde bulundulu bblgenin tarihi ve kiiltilrel dokusuyla uyumlu
olmadrlr, dava konusu kararm ve eki projenin kamu yaranna uygun olmadrlr giiriipirne yer verilmiptir.

Bu durumda; bilirkipi rapom ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte delerlendirilmesi
sonucunda dava konusu iplemlerde kamu yarafl ve hukuka uyarhk bulunmadr$ sonucuna vanlmrptr.

Dava konusu iplemlerin yiiriitiilmesi halinde tarihi ve kiiltiuel miras olarak nitelendirilmesi
siizkonu olan yaprlar aqtstndan telafisi giig, hatta imkansrz zararlarrndolmasrna yol agabilecektir.

Aqrklanan nedenlerle, davacr itirazrnrnkabuliine, istanbul f. idare Mahkemesi'nin 20/ll/2014
tarih ve E:201411825 sayrh kararmrn kaldrrrlmasna,25TT sayrh idari Yargrlama Usulii Kanunu'nun
27. maddesinde aranan kopullar dava konusu olayda birlikte gerqeklepti[inden, ytiriitmenin
durdurulnrastna, dosyantn mahkemesine iadesine,1911212014 tarihinde oybirliliyle karar verildi.
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