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9.3. Taksim Yayalaştırma Projesi, Topçu Kışlası İhyası ve Gezi Parkı

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı yok edeceği açık olan ve bizzat baş-
bakan tarafından üç boyutlu modellemeler ile topluma “yayalaştırma” ve 
“ihya” olarak sunulan projelerin bilim, teknik ve hukuk tanımazlığını ortaya 
koymak üzere 15 Şubat 2012 tarihinde odamızın açık çağrısıyla meslek 
odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, semt inisiyatifleri, mahalle der-
nekleri ve siyasi partilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda alınan kararla kurulan ve bir dayanışma platformu olan Taksim 
Dayanışması’nın sekretaryasını, bileşenlerin ortak kararıyla Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
yürütmeye başladı.

Taksim Dayanışması bileşenleriyle bir araya geldiği günden bu yana çok 
sayıda basın açıklaması yaptı, gerçekleştirdiği basına açıklamaları ve et-
kinliklerle yayalaştırma projesi adı altında şehircilik bilimine, imar hukuku-
na, dolayısı ile kamu ve toplum yararına aykırı olarak dayatılan bu hukuk-
suz ve antidemokratik proje süreci hakkında kamuoyunda duyarlılık oluş-
turmaya çalıştı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile İlgili Süreç
6 Ocak 1999 
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 06.01.1999 
tarih ve 10521 sayılı Taksim Meydanı ve AKM ile ilgili tescil kararı için bkz. 
Belge 1.

9 Şubat 2011
09.02.2011 tarih ve 4225 sayılı Taksim Kışlası’nın 1. dereceden tesciline 
dair karar için bkz. Belge 2.

1 Haziran 2011 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Meydanı Yayalaştırma Pro-
jesi’nden bahsetti.

16 Eylül 2011
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Eylül 2011 gün ve 2111 sayılı 
kararı ile “Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ait 1/5000 
ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları” başlığı altında hiç-
bir teknik ve bilimsel çalışmaya bağlı olmayan ve İstanbul ve Türkiye’nin 
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Cumhuriyet dönemi koruma altına alınmış bulunan şehircilik ve planlama 
mirası niteliği ile birlikte emek ve demokrasi tarihimizin de toplumsal ve 
mekânsal simgesi olan Taksim Meydanı’nı neredeyse bir otogarın çatı ka-
tına dönüşmesini öngören bir plan değişikliği teklifi karar altına alınmıştır. 

4 Ocak 2012
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca plan deği-
şikliğinin meclis tarafından kabulünden 4,5 ay sonra 4 Ocak 2012 tarihinde 
onaylanmıştır (Belge 3).

14 Şubat 2012
Aylardır basmakalıp görseller eşliğinde meşrulaştırılmaya çalışılan ancak 
istenilenin aksine toplumun duyarlı tüm kesimlerince yoğun bir tepki ile 
karşılanan bu talihsiz plan değişikliği teklifi kabulünden tam beş ay sonra 
alenileştirilerek 14 Şubat 2012’de askıya çıkarılmıştır.

15 Şubat 2012
Cumhuriyet, demokrasi ve emek tarihimizin en önemli kentsel kamusal ve 
toplumsal simge alanlarından olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı sözde 
yayalaştırma ve Topçu Kışlasının ihyası projeleri adı altında yok edilme 
sürecine girmiştir. Konu hakkında bugüne kadar yapılan çalışmaları pay-
laşmak, bilgi aktarmak ve önümüzdeki dayanışma sürecini planlamak üze-
re 15 Şubat 2012 günü saat 16.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin çağrısıyla bir toplantı düzenlenmiştir.

29 Şubat 2012 
Ortak deklarasyon için kurumlar imzalarını 29 Şubat saat 17.00’ye kadar 
vermişlerdir. Deklarasyon metni ve Taksim Dayanışması bileşenleri için 
bkz. 9.3.1.1. Ek 1. 

2 Mart 2012
Ortak deklarasyon metni basına ve kamuoyuna açıklandı.

12 Mart 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne binlerce itiraz dilekçesi verildi. Taksim 
Dayanışması bileşenleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın 
açıklaması yaparak projeye itiraz dilekçelerini iletti (Bkz. 9.3.1.2. Ek 2).

17 Mart 2012
Tünelden Taksim Meydanı’na yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapıldı 
(Bkz. 9.3.1.3. Ek 3).
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27 Mart 2012
12 Mart 2012 tarihinde Taksim trafiğini yer altına indirilmesine karşı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne verilen itiraz dilekçesini veren ŞPO Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşımızın belediyedeki görevine son verilmesi nedeniyle, 
kendisine destek için İBB önünde basın açıklaması yapıldı.

30 Nisan 2012
Taksim Dayanışması desteği ile düzenlenen piknikli “Ekümenopolis: 
Ucu Olmayan Şehir” belgeselinin sokak galası 29 Nisan’da Taksim Gezi 
Parkı’nda gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2012
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat 2012 
tarihinde askıya çıkarılan “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma 
Projesi’ne ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nâzım ve Uygulama İmar Planı Tadilatı”nın yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Bu davaların yanı sıra semt sakinleri ve dernekleri tarafından da imece 
yöntemiyle maddi kaynaklar yaratılarak bir dizi dava açılmış bulunmaktadır 
(Bkz. 10.164).

27 Haziran 2012
İBB tarafından 28 Haziran 2012 Perşembe günü yapılacak ihaleye karşı, 
saat 19.00’da Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı, sonrasında 
ise ertesi gün ihale zamanına kadar nöbet tutuldu.

28 Haziran 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim’i yayalaştırma projesiyle ilgili ön ye-
terlilik ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Bu aşamada verilen teklifler de-
ğerlendirilecek, 40 gün sonra asıl ihale yapılacak. 240 gün içinde Taksim’in 
çehresini değiştirecek ihale sürecinde düğmeye basılırken Taksim’de ey-
lem sürüyordu.

4 Ağustos 2012
28 Haziran’daki ön yeterlik ihalesini geçerek, 23 Ağustos’ta tekliflerini ver-
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mek üzere davet edilen firmalar Kolin İnşaat, Özka İnşaat + AKM Yapı, Polat 
Yol Yapı, STY İnşaat, Silahtaroğlu İnşaat, Makyol İnşaat, Burkay İnşaat, 
Yapı Proje Merkezi, Öztaş İnşaat, Kalyon İnşaat, Atlı İnşaat, Fermak İnşaat, 
Öngün İnşaat, Nas İnşaat ve Haydar Sezen + San-İş. San. ortaklığı.

23 Ağustos 2012
Taksim Dayanışması, Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap ihalesine katılan 
11 şirkete kamuoyuna örnek olarak ihaleden çekilme çağrısı yaptı. Bugün 
yapılacağı öğrenilen ihaleye katılan şirketlere gönderilen çağrı metninde 
proje ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği anımsatılarak ihalenin usulsüz 
olduğu belirtildi. Metinde, daha önce de bilimsel, teknik ve demokratik sü-
reçler çalıştırılmadan ortaya konduğu belirtilen proje ile ilgili, “Araç, yaya 
ve çevre güvenliğini tehdit altına alan bu plan değişikliği ile battı çıktılar 
ve istinat duvarlarıyla, yaya erişimi engellenecek ve meydana ulaşan tari-
hi caddelerin görsel ve yaşamsal bütünlüğü yok edilerek Taksim Meydanı 
neredeyse bir otogarın teras katına dönüşecektir” hatırlatması yapıldı. 
Taksim Meydanı’na sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Taksim 
Dayanışması’nın çağrı metninde, “Hepimize açık, hepimizin hakkı olan, 
şehrimizin merkezindeki yegâne park alanı, depremde sığındığımız Gezi 
Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, buluşma ve dinlenme alanları 
yine betonlaşmaya kurban edilmeye çalışılmaktadır” denildi.

24 Ağustos 2012
İstanbul Taksim Meydanı’nı yayalara açacak Taksim Yayalaştırma 
Projesi’nin birinci etap ihalesi yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen ihalede, daha önce şartname alan 11 inşaat firmasın-
dan 9’u teklif verdi. En düşük teklif, 51 milyon 500 bin TL ile Kalyon İnşaat 
Şirketi’nden geldi.

5 Eylül 2012
Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap ihalesine katılacak 11 Şirketten biri 
olan Silahtaroğlu İnşaat, Taksim Dayanışması’nın ihaleye girmeme çağrı-
sına duyarlılık gösterip ihaleye teklif sunmadığını tarafımıza bildirmiştir. 

10 Ekim 2012
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Koruma Bölge Kurulu ka-
rarı için bkz. Belge 4).
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5 Kasım 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 Kasım Pazartesi gününden itibaren 
Cumhuriyet Caddesi’nin Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otoparktan Elmadağ Divan 
Oteli önüne kadar olan 400 metrelik kısmının trafiğe kapatılacağını açık-
ladı.

5 Kasım-5 Aralık 2012
4 Kasım akşamı Taksim Dayanışması tarafından yapılan çağrı ile bir ba-
sın açıklaması yapıldı. Bu basın açıklaması sonucunda, bir ay boyunca 
Taksim meydanında nöbet tutuldu, 18.00-21.00 saatleri arasında. 20.000’i 
aşkın ıslak imza toplandı. Bu imzaların sayısı internet ortamında toplanan 
imzalar ile birlikte 50.000’e ulaştı.

18 Aralık 2012
Gezi Parkı’nı yok edecek Taksim Kışlası projesi hakkında Koruma 
Kurulu’nun kararı beklenirken, Taksim Dayanışması parkın korunması için 
toplanan 50.000 imzayı kurula giderek teslim etti. 

11 Aralık 2012 (karar tarihi) - 17 Ocak 2013 (dağıtım)
Taksim Gezi Parkı’nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi, 
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ya-
pılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayarak reddedildi (Belge 5).

Koruma Kurulu tarafından verilen kararda alanla ilgili şu tespitlere yer veril-
mektedir: “… yapılan değerlendirmede; bu alanda günümüzde mevcut ol-
mayan ‘Topçu Kışlası’nın yapım yılı, mimarı, plan özellikleri, yapım detay-
ları tam olarak bilinmeyen ve söz edilen alanın tarihsel olarak kullanımında 
kısmen mezarlık, daha sonra 1794 yılında yanan topçu kışlası, III. Selim 
döneminde 1803-1804 yıllarında yerine yapılan ikinci dönem topçu kışlası, 
1860’larda Abdülaziz döneminde kapsamlı değişim ve dönüşüm sürecinde 
soğan kubbeleri ve süslü cepheleri ile Hint ve Rus mimarisini çağrıştıran 
özellikleri gösteren üçüncü dönem, daha sonra yapının ortasında ilk milli 
maçların oynandığı Taksim Stadı isimli futbol sahası olarak kullanılan ve 
1939-40 yıllarında yıkılan yapının yerine, günümüzde 60-70 yıllık kullanım 
değeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazanmış ve geçen sürede döne-
min şehircilik anlayışına uygun bir kararla İstanbulluların kolektif belleğinde 
yer etmiş Taksim Gezi Parkı kullanımının sıralandığı görülmektedir.”
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12 Aralık 2012
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 
Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği tarafından başvuruda 
bulunularak, İstanbul’un Kamusal Alanı Taksim Meydanı’na yapılmak iste-
nen mekânsal müdahaleler hakkında rapor teslim edildi. 

4 Şubat 2013
17 Ocak 2012 tarihli kurul kararı, Taksim Gezi Parkı’nın yaşamsal değe-
rinin yanı sıra, 70 yıllık kullanım değerini, döneminin şehircilik anlayışını 
yansıtan tarihi belge niteliğini, İstanbulluların kolektif belleğinde aldığı yerin 
önemini vurgulamaktadır. Dava konumuz olan plan kararı ile ortaya çıkan 
Topçu Kışlası ihyasının bilimsel ve teknik verilerin kısıtlılığı nedeniyle müm-
kün olamayacağı, bu konudaki uzman bilim insanları tarafından defalarca 
beyan edildiği gibi, Taksim Topçu Kışlası’nın ihyasının mümkün olmadığı 
hususunun altı bir kez daha çizilmiştir.

Ancak yazıktır ki çok kısa bir süre sonra hiçbir çağdaş ve demokratik ülke-
de rastlanılmayacak bir biçimde kendisini bütün bilimsel ve mesleki kurum 
ve kuralların üzerinde gören sayın başbakan önce kurulun “ret kararını 
reddettiğini” açıklamış, ardından Kültür ve Turizm Bakanını görevden al-
mıştır.

Başbakan’ın 4 Şubat’ta basında yer alan açıklamaları: Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Taksim Gezi Parkı’na yeniden inşası öngörülen ancak 
Yenileme Kurulu’ndan onay alamayan Topçu Kışlası’nın “AVM ve otel” 
amaçlı yapılacağını açıkladı. “Topçu Kışlası’nı yapacağız. Üst kurul red-
detmiş. Biz de reddi reddedeceğiz. Rus mimarisi deniliyor, ona bakarsanız 
İstiklal Caddesi de barok mimari. Kışlanın bir bölümü müze olabilir, ortası 
yeşil alan. Diğer bölümünde İstiklal Caddesi’nin devamı niteliğinde alışveriş 
merkezi. Üstü rezidans ve otel. Yap-İşlet-Devret modelini düşünüyoruz.”

27 Şubat 2013 - Yüksek Kurul Kararı
19 Nisan 2012 tarihinde yapılan, tarafımızca yargıya taşınan yasa ve yö-
netmelik değişikleriyle yalnızca atanmış bürokratlardan oluşan ve adına 
“Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” denilen kurul, kendilerine ve-
rilen talimat ve emirlerin gereğini yerine getirerek bu sözde ihya projesini 
onaylamıştır. Bir başka deyişle emre itaat ederek bilimi, tekniği ve etiği 
reddetmiştir (Belge 6).
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Akıl, bilim ve hukuk dışı bu yüksek kurul kararı, hukuken ve bilimsel olarak 
yok hükmündedir. Taksim Dayanışması olarak başından beri sürdürdüğü-
müz mücadele ve kararlılığımız devam etmekte, Anayasa’ya ve evrensel 
koruma kurallarına aykırı yüksek kurul kararı yargıya götürülmektedir.

28 Şubat 2013
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Basın Duyurusu yapıldı.

22 Nisan 2013
İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne mahkeme tarafından belirlenen heyet tara-
fından yazılan bilirkişi raporu teslim edildi (Bkz. 9.3.1.4. Ek 4).

26 Nisan 2013
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun iptali için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı (Koruma 
Yüksek Kurulu’na izafeten) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından dava 
açıldı (Bkz. 10.196).

1 Mayıs 2013
Gerekli güvenlik önlenmelerinin alınmasıyla Taksim’de barışçıl bir şekilde 
kutlanabilecek olan 1 Mayıs, günlerdir süren tüm uzlaşmacı girişimlere rağ-
men, yalnızca Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden 
inşaat çalışmaları bahane edilerek insanlara yasaklandı. Tüm İstanbul’da 
ulaşım durduruldu ve emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde Şişli ve 
Beşiktaş’ta bir araya gelmeye çalışan emekçilere insanlık dışı bir şekil-
de müdahale etti. Evler, hastaneler, ambulanslar saldırılara hedef oldu. 
İnsanlar, sadece yan yana geldikleri için ve hatta kendi iradeleri ile dağılır-
ken bile, gaz bombalarının hedefi oldu. Ölüm riski olanlar dahil birçok yara-
lanma olaylarının yaşandığı 1 Mayıs’ta daha da ağır bilançoların ortaya çık-
maması, yine katılımcıların sağduyusu sayesinde gerçekleşti. Buna karşın 
yetkililerden gelen açıklamalar ise Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak 
isteyen insanları “marjinal” olarak göstererek kendi yarattıkları şiddeti ve 
yasakçı zihniyeti meşrulaştırma çabası oldu (Bkz. 9.3.1.5. Ek 5).

10 Mayıs 2013
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun iptali için açılan 2013/994 Esas no’lu dava hakkında 
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İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda dava konusu işle-
min davacıların bizzat kendi tüzel kişiliklerinin menfaatini iptal etmemesi 
sebebiyle davanın reddi gerektiği sonucuna varıldı (Bkz. 10.196).

27 Mayıs 2013
Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesine bakan duvarın 3 metrelik kısmı, 
ağaçlarıyla birlikte gece 22.00 civarında yıkıldı. Taksim Dayanışması’nın 
bileşenlerinden gelen çağrıyla, buraya gelen insanlar iş makinelerinin önü-
ne geçerek, daha fazla yıkım yapılmasını engellediler. Ardından 50 kişi 
parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu.

28 Mayıs 2013
Sabah saatlerinde yıkımın devam ettirilmesi için iş makineleri harekete 
geçti. Polis iş makinelerinin önünde durarak, kendilerine iş makinelerini 
durdurmaları konusunda uyarıda bulunan, şantiye şefi ile görüşmek istedi-
ğini söyleyen ve projenin sürecini ve usulsüzlüklerini dile getiren topluluğa, 
herhangi bir arbede olmamasına rağmen gaz sıktı ve fiziksel şiddet uygu-
ladı. Alana ambulans çağırıldığı halde gelmediğinden iki kişi, solunum ye-
tersizliğiyle hastaneye taşındı. Hastaneye kaldırılan kadınların doğrudan 
yüzlerine gaz sıkılmıştı. 

Sabah saatlerinde başlayan, herhangi bir arbede olmadan insanlara sü-
rekli gaz atan polis grubuyla karşı karşıya şantiye önünde bekleyişi saatler 
sürdü, Sırrı Süreyya Önder’in gelişi ve makineyi durdurmasıyla polis de 
alandan çekildi.

28 Mayıs’taki olaylardan sonra giderek kalabalıklaşan grup, parktaki nöbeti 
devam ettirdi. Gecelemek için çadırlar kuruldu, uyku tulumları hazırlandı. 
29 Mayıs’ta 12.30’da basın açıklaması yapıldı; saat 18.00’de konser ve 
saat 22.00’de film seyredildi.

29 Mayıs 2013
Polisler sabah 5.00 civarında parka hızla girerek, hiçbir uyarıda bulunma-
dan, çadırları dağıtmaya başladı. Burada bulunan insanlar, parkın orta 
alanına çekilerek pasif oturma eylemi yapmaya başladı. Ancak oturanların 
üzerine fişekle gaz atıldı, bu sırada çadırlarda hâlâ uyumakta olanlar vardı. 
İnsanların gaz nedeniyle parktan çıkmak zorunda kalması sonucunda, po-
lis içerideki tüm çadırları ve burada kalanların eşyalarını yaktı. Çadırların 
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yakılmasını görüntüleyen Hazar Büyüktunca, polisin uyguladığı şiddet ne-
deniyle ciddi bir şekilde yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.

Gaz nedeniyle parktan kaçan insanlara Harbiye tarafında gazlar ve Toma’lar 
aracılığıyla uzun süre müdahale etti. 

Aynı gün gerçekleşen Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatının açılışı sıra-
sında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Ne yaparsanız yapın, orası için 
karar verdik, yapacağız” diyerek bu konuda kararlı olduklarını belirtti.

Polisin alandan çekilmesi üzerine, gece daha büyük bir kalabalık gezi par-
kında basın açıklamaları, konserler ve film gösterimleriyle nöbete devam 
etti.

30 Mayıs 2013
Polis, yine saat 5.00 civarında gezi parkında sayısı artan insanlara sürekli 
artan bir şiddetle müdahale etti. Taksim Dayanışması tarafından gerçek-
leştirilen ve milletvekillerinin de olduğu basın açıklamasına müdahale etti. 

Akşam tüm bu bitmek bilmeyen şiddete karşı ve haklı taleplere destek 
olanların da katılımıyla Gezi Parkı oldukça kalabalıklaştı ve nöbet devam 
etti.

31 Mayıs 2013
Polis şiddeti gittikçe artarak devam etti ve yalnızca Taksim’de değil, tüm 
Türkiye’de olaylar ve tepkiler büyüdü. Polis şiddeti nedeniyle çok sayıda 
insan yaralandı.

Aynı gün, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Topçu Kışlası Projesi hakkında 
yürütmeyi durdurma kararı verdi (Bkz. 10.196).

1 Haziran-4 Haziran 2013
Polis şiddeti gittikçe artarak devam etti ve yalnızca Taksim’de değil, tüm 
Türkiye’de olaylar ve tepkiler büyüdü. Polis şiddeti nedeniyle çok sayıda 
insan yaralandı. Üç yurttaşımız hayatını kaybetti.

5 Haziran 2013
Taksim Dayanışması tarafından belirlenen, Taksim Dayanışması sekreter 
odaları ve İstanbul’daki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan heyet, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara’da görüşerek talepleri iletti 
(Bkz. 9.3.1.6. Ek 6).
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6 Haziran 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran 2013 tarihinde Tunus’ta “AKM 
yerine opera binası yapacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

7 Haziran 2013 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından “AKM 
Hukuken Yıkılamaz!” başlıklı basın açıklaması yapıldı (Bkz. 2.13).

11 Haziran 2013 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Gezi Parkı konusuyla ilgili bir heyetle görüşeceğini basına duyurdu. Taksim 
Dayanışması’nın da bu davetten basından haberi oldu.

12 Haziran 2013 
Taksim Dayanışması, başbakanla gerçekleşecek görüşmelerde Taksim 
Dayanışmasını temsil edecek kimsenin davet edilmediğini ve yer almaya-
cağını duyurdu. 

13 Haziran 2013
Akşam saatlerinde Taksim Dayanışması sekreter odaları, İstanbul’daki 
meslek örgütlerinin temsilcileri ve sanatçılardan oluşan bir heyet Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Süreç aktarıldı, talepler yinelendi.

14 Haziran 2013
Ethem Sarısülük, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 14 
Haziran’da hayatını kaybetti. Sonraki günlerde Ethem’i vuran polis tespit 
edildi, hakkında dava açıldı. Mahkeme polisi tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bıraktı.

Taksim Dayanışması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüş-
meyi aktarmak ve süreci tartışmak için Gezi Parkı’nda sabaha kadar süren 
toplantılar ve forumlar düzenledi.

15 Haziran 2013
Forum ve toplantılarda, diğer tüm çadırların kaldırılarak direnişe Taksim 
Dayanışması çadırında devam edilmesi kararı alındı. Sabah saatlerinde 
Gezi Parkı’nın girişindeki barikatlar ve çadırlar kaldırıldı. Akşam saatlerin-
de, kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu binlerce insanın 
parkta olduğu sırada, polis plastik mermiler, yoğun gaz ve ses bombaları 
ile Gezi Parkı’na saldırdı. Yine çok sayıda insan yaralandı, gözaltına alın-
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dı, gazdan etkilendi. Parktan kaçarak Taksim çevresine dağılan insanlara 
karşı polis saldırısı gece boyunca sürdü.

16 Haziran 2013
Gaz bombalarından kaçan insanların, yaralıların bulunduğu revirlere, has-
tanelere, Divan Otel’e gaz bombaları atıldı. Yaralılara müdahale eden dok-
torlar ve görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler bile şiddet uygulanarak 
gözaltına alındı. Egemen Bağış, Gezi Parkı’ndaki herkesin terörist mua-
melesi göreceğini açıkladı

17 Haziran - 2 Temmuz 2013
İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok kentinde protestolar ve eylemler devam 
etti. İstanbul halkı, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla kentin bir-
çok parkında forumlar, nöbetler ve etkinlikler başlattı. Taksim Dayanışması 
çağrısıyla her cumartesi Taksim Meydanı’nda anma ve taleplerin yinelen-
mesi amacıyla eylemler düzenlendi, eylemlere binlerce insan katıldı. Bu 
eylemlere de polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

3 Temmuz 2013
11 Mayıs 2012’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından “Taksim Meydanı Yayalaştırma 
Projesi”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava hak-
kındaki iptal kararı UYAP’ta yayımlandı.

6 Temmuz 2013
Taksim Dayanışması tarafından, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi 
hakkındaki son karara yönelik bir basın açıklaması yapılmak istendi. Polis 
tarafından engellenen basın açıklamasında, “Buradayız, burada olmaya 
devam edeceğiz. Taksim Dayanışması bileşenleri ve Gezi Parkı sürecin-
de Taksim Dayanışması’na destek veren tüm yurttaşlarımızca sürdürülen 
mücadelenin haklılığını kanıtlamıştır. Ülkemiz tarihinde görülen en geniş 
katılımlı demokrasi, kent ve insan hakları mücadelesinin haklılığı yargı ka-
rarıyla bir kez daha ispatlanmış, Tarihi Taksim Meydanı ve Gezi Parkının 
korunması yargı kararıyla da güvence altına alınmıştır” denilmekteydi.

7 Temmuz 2013
6 Temmuz’da Taksim’de yapılacak basın açıklamasının engellenmesiyle 
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yaşanan polis şiddetine yönelik bir basın açıklaması yapıldı. 28 Mayıs’tan 
bu yana sürdürülen polis şiddetine artık bir son verilmesi talebi dile getiril-
di.

8 Temmuz 2013
11 Mayıs 2012’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından “Taksim Meydanı Yayalaştırma 
Projesi”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, 
İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen projenin iptal kararı davacı 
kurumlara ulaştırıldı.

İstanbul Valisi tarafından Taksim Gezi Parkı’nın açılacağının duyurulma-
sı üzerine parka gitmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden bir 
grup gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında odamız Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Sabri Orcan, ÇED Sekreteri Mücella Yapıcı ve Mimar Cansu 
Yapıcı da bulunmaktaydı.

9 Temmuz 2013
Taksim Dayanışması’nın, Taksim Hill Otel’de düzenlediği basın toplantısın-
da konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Taksim 
Dayanışması olarak polisin saldırısını ve gözaltıları şiddetle kınıyor, acilen 
dün ve daha önceki günlerde keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alı-
nan vatandaşlarımızın, haklarında hiçbir hukuki işlem yapılmadan serbest 
bırakılmasını talep ediyoruz” dedi. “Artık aklın, vicdanın, hukukun ve de-
mokrasinin bittiği yerdeyiz” diyen Soğancı bir gün önce yaşanan olaylara 
değinerek şunları söyledi:

“Yaklaşık bir buçuk aydır, tüm polis şiddetine, gözaltılara, her türlü baskıya, 
karalamaya, yalan ve dolana karşı sürdürülen haklı, meşru ve kararlı mü-
cadelemiz sonucunda Gezi Parkı’nın Park olarak kalmasını sağlayanlar, 
Vali tarafından seremoniyle açılan parka gitmek isterlerken tamamen hu-
kuksuz bir şekilde engellenmiştir. 8 Temmuz Pazartesi akşamı hiçbir uyarı 
olmadan, İstiklal Caddesi girişinde emniyet güçleri tarafından halkımıza, 
yine gaz, su, plastik mermi ile saldırılmış ve Taksim Dayanışması’nı oluş-
turan emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilci 
ve yöneticileri de olmak üzere birçok arkadaşımız, yine valinin talimatıyla 
ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır. Hukuk ve yargı kararları, yok 
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sayılmak suretiyle suç işlenmiştir. Taksim Dayanışması olarak polisin sal-
dırısını ve gözaltıları şiddetle kınıyor, acilen dün ve daha önceki günlerde 
keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan vatandaşlarımızın, hakların-
da hiçbir hukuki işlem yapılmadan serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

11 Temmuz 2013
Parkın açıldığının açıklanmasından sonra parka girenlerin polis tarafından 
çıkarılması ve İstiklal Caddesi’ne müdahale edilmesi sırasında gözaltına 
alınan ve aralarında odamız Yönetim Kurulu 2. Başkanı Sabri Orcan, ÇED 
Sekreteri Mücella Yapıcı ve Mimar Cansu Yapıcı’nın da bulunduğu 50 kişi 
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardın-
dan 38 kişi serbest bırakılırken, Mücella Yapıcı ve Sabri Orcan’ın da bu-
lunduğu 12 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Aynı gün 
görülen mahkemede, tutuklama talebiyle sevk edilen 12 kişi serbest bıra-
kıldı.

27 Ağustos 2013
Basında “Taksim Yayalaştırma Projesi başladı” başlığı ile haberler çıktı. 
Yerinde yapılan incelemede iş makinelerinin yargı kararına ve toplumun 
tepkisine rağmen çalışma yaptığı görüldü. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi tarafından İBB’ye gönderilen yazı için bkz. 9.3.1.7. Ek 
7.

8 Ocak 2014
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun iptali için açılan 2013/994 esas no’lu dava hakkında 
İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 10 Mayıs 2013 tarihinde alınan 
kararda, dava konusu işlemin davacıların bizzat kendi tüzel kişiliklerinin 
menfaatini iptal etmemesi sebebiyle davanın reddi gerektiği sonucuna 
varılmıştı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu kararla ilgili temyiz isteminde bu-
lunması üzerine, Danıştay 14. Daire, davacıların temyiz isteminin kabulü 
ile mahkeme kararının bozulmasına karar verdi (Bkz.10.196).
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Çağdaş ve demokrat bir ülkede kabul edilemez 
karar mekanizmaları, Taksim Projesi ile tekrar 
karşımıza çıkmıştır. Bilimsel, teknik ve demokratik 
süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan mey-
dan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara yol 
açacak olması bizleri bir araya getirmiş ve Taksim 
Meydanı’na sahip çıkmamızı gerektirmiştir. 

Taksim Projesi ilk olarak seçimlerden önce 
Başbakan tarafından açıklandı. Peşinden, ka-
muoyuna yayalaştırma projesi adı altında sunu-
lan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi ve 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Plan değişik-
liği, evrensel şehircilik değerleri göz ardı edilerek, 
ulaşım planlama ve projelendirme bilim ve tekniği 
gözetilmeden, üstelik koruma ve hukuk kurulları 
ihlal edilerek ilan edildi. İlan edilen, aslında bir 
“betonlaştırma”, “insansızlaştırma” ve “kimlik-
sizleştirme” projesidir. Bu proje aynı zamanda, 
araç ve yaya güvenliğini tehdit eden dalış ram-
paları ve istinat duvarlarıyla, yayaların meydana 
erişimini engelleyen koridorlaştırılmış kaldırımla-
rıyla, tarihi bir ortamın görsel ve yaşamsal bütün-
lüğünü yok eden bir “yeraltı” projesidir. 

Plan değişikliğine gayrihukuki bir şekilde eklem-
lenerek, kamuoyuna Topçu Kışlası’nın ihyası adı 
altında yeni inşaatlar dayatılmaktadır. Hepimize 
açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezin-
deki yegâne park alanı, depremde sığınacağımız 
Gezi Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, 
buluşma ve dinlenme alanları betonlaştırılmaya 
ve ticarileştirilmeye çalışılmaktadır. Bir kez daha 
kamuoyu yanıltılarak güç ve paranın prestij ka-
zanması hedeflenmektedir.

Taksim, bir bütün olarak koruma altına alınmış kül-
tür varlığımızdır ve kentimizin en önemli kamusal 
alanıdır. Projenin bir oldubittiye getirilmeden, acil 
olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Taksim’in, 
daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu sos-
yal, tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik değerler 
göz önünde bulundurularak, evrensel kuram ve 
kurallara uygun, dürüst, şeffaf, katılımcı ve de-
mokratik yöntemlerle düzenlenmesini istiyoruz. 

Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi kent düzen-
lemelerinin ilki ve belki de en önemlisidir. Taksim, 
tüm bayramlarımızı, şenliklerimizi, sevinçlerimizi, 
tepkilerimizi ve hak taleplerimizi dillendirdiğimiz 
emek ve demokrasi meydanımızdır.

Taksim Meydanına hep birlikte sahip çıkıyoruz. 
Çünkü Taksim hepimizin! 

Taksim Dayanışması

Taksim Dayanışması Bileşenleri
İstanbul Dişhekimleri Odası 
İstanbul Eczacı Odası 
İstanbul Tabip Odası 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
TMMOB Mimarlar Odası  
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği  
DİSK 
KESK İstanbul Şubeler Platformu 
Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi 
Kültür Sanat Sendikası 
Sendikal Güçbirliği Platformu 
Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu 
Boğaziçi Dernekleri Platformu  
Emekliler Yaşlılar Hareketi  
Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor) 
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
İstanbul Halkevi 
İstanbul Kültür Forumu 
İstanbul SOS Girişimi 
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 
Kamusal Sanat Laboratuvarı 
Karadeniz İsyandadır Platformu 
Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması 
Lambda İstanbul 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi 
Özerk Sanat Konseyi 
Sanatçılar Girişimi 

9.3.1. Ekler

9.3.1.1. Ek 1: Taksim Dayanışması Ortak Deklarasyonu ve Dayanışma 
Bileşenleri
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Sulukule Platformu 
Taksim Platformu 
Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Meclisi 
Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu 
Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi 
Asmalımescit Derneği 
Ataköy Sakinleri Dayanışma ve Çevre Koruma 
Derneği 
Ayaspaşa Derneği 
Bedrettin Derneği 
Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği 
Cihangir Güzelleştirme Derneği 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Denge Ekolojik Yaşam Derneği 
Galata Derneği 
Gazhane Çevre Gönüllüleri 
Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi 
Derneği 
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği 
Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği 
Kızıldere Derneği 
LGBTT Dayanışma Derneği  
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi 

Sokak Bizim Derneği 
Sosyal Haklar Derneği 
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme 
Derneği 
Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları 
Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 
Tiyatro Oyuncuları Derneği 
Tokatlılar Derneği 
Tozkoparan Derneği 
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği 
Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi 
TÜKODER İstanbul Şubesi 
Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği 
Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul 
Şubesi 
Türkiye Sakatlar Derneği 
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği 
Validebağ Gönüllüleri Derneği 
Barış ve Demokrasi Partisi 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Emek Partisi 
Halkın Sesi Partisi 
İşçi Partisi 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
Türkiye Komünist Partisi 
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Planlama Müdürlüğü’ne

Konu: Beyoğlu İlçesi, TAKSİM MEYDANI 
Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 17.01.2012 tasdik 
tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Nazım ve Uygulama İmar Planı Tadilatı’na itiraz.

14 Şubat 2012 günü tarafınızca askıda ilan edilen 
Yayalaştırma Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 
Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları, içeriği 
itibariyle bir meydan düzenlemesinden ziyade bir 
yer altı kavşak uygulamasına yöneliktir. Planlar 
Taksim Meydanı’na yaya olarak erişimi sınırlandı-
racak mekansal müdahaleleri içermektedir. 

Meydana giriş noktalarında büyük istinat duvar-
larıyla çevrili olarak tasarlanan dalış tünelleri, bu-
lundukları caddenin meydanla ilişkisini koparacak, 
yaya hareketliliğini sınırlandıracaktır. Kaldırımlar 
arası geçiş istinat duvarlarının yükselmeye baş-

ladığı noktadan itibaren mümkün olmayacak ve 
caddelerin mevcut kimliği yok olacaktır. 

Meydana giriş noktalarında dik bir şekilde araç 
trafiğini yer altına almak, büyük oyuklar yaratmak 
ve bunun sonucu olarak yayalar, servis yolları ve 
yer üstü hareketliliğini göz ardı etmek modern 
kentsel tasarım yaklaşımlarına uygun değildir. 

Meydanın yaya erişimi bakımından sınırlandırıl-
ması ile Taksim Cumhuriyet Meydanı, şenlik, tö-
ren kutlama veya gösteriler için kullanılamaz hale 
gelecektir. 

Araç trafiğinin yeraltına alınması, mevcut araç 
trafiğini arttıracak bir ulaşım kararıdır. Özellikle 
trafiğin yoğunlaşacağı saatlerde meydana gele-
cek sıkışmalar, araç gürültüsü ve egzoz salınımı 
açısından çevre sağlığını tehdit edecektir. 

İtiraza konu olan plan değişiklikleri meydana iliş-
kin herhangi bir karar üretmemekte, avan proje 
ile uygulama yapılacağı belirtilerek Taksim Topçu 

9.3.1.2. Ek 2: İtiraz Dilekçesi
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Kışlası’na işaret etmektedir. Taksim Gezi Parkı, 
Taksim Meydanı ile doğrudan ilişkili tek yeşil ve 
açık alandır. Bu alanın yapılaşmaya açılması, ka-
musal kullanımı sınırlandıracak ve bölgenin açık 
alan ihtiyacını göz ardı eden bir karardır. 

Türkiye’nin en önemli meydanı olan Taksim 
Meydanı için daha bütüncül bir yaklaşımla, 
Meydan üzerinde herkesin söz hakkı olması bi-
linciyle katılımcı bir sürecin işletilmesi ve Meydan 
için öngörülen vizyonun kamuoyu ile paylaşılması 
kent demokrasisi gereği olarak tüm İstanbulluların 
hakkıdır. 

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde yasal hakkım 
saklı kalmak kaydıyla, İstanbul’da sürdürdüğüm 
yaşamımı olumsuz yönde etkileyecek olması 
nedeniyle ve kentlilik hakkım gereği söz konusu 
plan değişikliğine itiraz ediyor ve bu plan değişik-
liğinin iptal edilerek konunun tekrar değerlendiril-
mesi için gereğinin yapılması isteğimi bilgilerinize 
sunuyorum. 

Adı-Soyadı: 
TC Kimlik No:  
Adres/Tel:  
İmza:

Basınımızın Değerli Üyeleri,

Son yıllarda, insanlığın ortak değeri ve mirası 
olan tarihi, kültürel, doğal varlıklarımızın yok edil-
mesine ve/veya ruhunu kaybetmiş geleceğe ya-
lan söyleyen kopyalar haline dönüştürülmesine 
yönelik uygulama ve kararlar giderek yükselen bir 
hızla artmaktadır.

Tarihi, doğal, kültürel değerlerin korunması konu-
sunda yüzyılların kuramsal ve deneysel birikimle-
ri sonucu oluşan evrensel ilke, kural ve belgeler 
hiç çekinilmeden gerçek anlam ve amaçlarından 
saptırılarak yapılan yanlış uygulamaları meşrulaş-
tırma doğrultusunda kullanılmaya çalışılmaktadır.

Kentlerimizin tarihi, kültürel kimliğini ve toplumsal 
belleğimizi oluşturan ve koruma altına alınmış 
kentsel ve kamusal alanlarının, ortadan kaldırıl-
masını öngören projeler hazırlanmakta; devletin 
tarih, kültür ve tabiat varlıklarını, değerlerini koru-
mak, bu amaçla destekleyici ve özendirici tedbir-
ler almak yönündeki Anayasal görevleri göz ardı 
edilmekte, sosyal bir devletin asgari yükümlülük-
leri dahi yerine getirilmemektedir.

Aksine, kentimize dünya mirası niteliği kazandı-
ran tüm değerler; kentsel topografya, peyzaj, silu-
et, tarihi, kültürel mimari miras alanları; bu değer-
leri korumak ve geleceğe aktarmakla görevli olan 
yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve 
uluslar arası bilim ve meslek çevrelerinden gelen 
bütün uyarılara rağmen tepeden inme kararlar ile 
yıkıma ve yok oluşa terk edilmektedir.

Ayrıca, bu uygulamalar, zaman zaman yapılan 
türlü müdahaleler ile istenilen sonuca göre koşul-

landırılmış plan ve kurul kararlarına dayandırıla-
rak meşrulaştırılmaya çalışılmakta; siyasi ve idari 
otoriteler bu yolla yükümlülüklerinden kurtulmaya 
çalışmaktadırlar.

Bütün bu uygulamaların ürkütücü ve görülmeyen 
yanı ise; tüketim ve yağma kültürünün koşullarına 
göre düşünen ve yaşayan bir toplum oluşturabil-
mek adına toplumsal belleğimizin ve anılarımızın 
izlerini taşıyan tüm değer ve mekânların yok edil-
mesiyle geleceğimizin de ipotek altına alınmaya 
çalışılmasıdır.

Kamusal ve toplumsal yararı sadece ekonomik 
fayda ve rantlar ile açıklamaya indirgeyen bu yak-
laşımla; kentsel rantları esas alan bir kent kültürü-
nün yanı sıra bu yolda yaratılan köksüz bir estetik 
ve tasarım anlayışı da topluma empoze edilmeye 
çalışılmaktadır.

Kamuoyunca da bilindiği gibi; çağdaş ve de-
mokratik ülkelerde kabul edilemez bu karar me-
kanizmaları, bu kez “Taksim Projesi” adı altında 
karşımıza çıkmıştır. Bilimsel, teknik ve demokra-
tik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan 
meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışla-
ra sebebiyet verecek olması nedeniyle ”Taksim 
Dayanışması” olarak bir araya gelen bizler, ka-
muoyuna “Taksim Meydanı”na sahip çıkacağımı-
zı duyurmuştuk.

Başbakan tarafından seçimlerden önce “Taksim 
Projesi” olarak açıklanan, kamuoyuna yayalaştır-
ma projesi adı altında ilan edilen Taksim Meydanı 
ile Gezi Parkını betonlaştırmayı, insansızlaştır-
mayı ve kimliksizleştirmeyi hedefleyen bu proje ile 

9.3.1.3. Ek 3: Taksim Dayanışması Basın Açıklaması (17 Mart 2012)
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ilgili plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi ve 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konu-
su plan değişikliği, çağdaş meydan düzenlemesi, 
ulaşım planlaması ilkelerinden bilim ve teknikten 
uzak, koruma ve hukuk kurulları ihlal edilerek ilan 
edilmiştir. Araç ve yaya güvenliğini tehdit bu plan 
değişikliği, battı çıktılar ve istinat duvarlarıyla, 
yaya erişimini engelleyen ve meydana çıkan tarihi 
caddelerin görsel ve yaşamsal bütünlüğünü yok 
eden bir yer altı şehri projesidir. 

Plan değişikliğine gayrihukuki bir şekilde eklem-
lenerek, kamuoyuna Topçu Kışlası ihyası adı 
altında yeni inşaatlar dayatılmaktadır. Hepimize 
açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezin-
deki yegâne park alanı, depremde sığındığımız 
Gezi Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, 
buluşma ve dinlenme alanları yine betonlaşmaya 
kurban edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu gerekçeler ile Taksim Dayanışması bile-
şenleri ve semt sakinleri tarafından Büyük Şehir 
Belediyesi’ne binlerce itiraz dilekçesi iletilmiştir.

Özet olarak bu dilekçeler ile;

- 14 Şubat 2012 günü tarafınızca askıda ilan 
edilen Yayalaştırma Projesine ilişkin 1/5000 ve 
1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları, 
içeriği itibariyle bir meydan düzenlemesinden zi-
yade bir yer altı kavşak uygulamasına yöneliktir. 
Planlar Taksim Meydanı’na yaya olarak sınırlan-
dıracak mekansal müdahaleleri içermektedir.

-Meydana giriş noktalarında büyük istinat duvar-
larıyla çevrili olarak tasarlanan dalış tünelleri, bu-
lundukları caddenin meydanla ilişkisini koparacak, 
yaya hareketliliğini sınırlandıracaktır. Kaldırımlar 
arası geçiş istinat duvarlarının yükselmeye baş-
ladığı noktadan itibaren mümkün olmayacak ve 
caddelerin mevcut kimliği yok olacaktır.

- Meydana giriş noktalarında dik bir şekilde araç 
trafiğini yer altına almak, büyük oyuklar yaratmak 
ve bunun sonucu olarak yayalar, servis yolları ve 
yer üstü hareketliliğini göz ardı etmek modern 
kentsel tasarım yaklaşımlarına uygun değildir.

- Meydanın yaya erişimi bakımından sınırlandırıl-
ması ile Taksim Cumhuriyet Meydanı, şenlik, tö-
ren kutlama veya gösteriler için kullanılamaz hale 
gelecektir.

- Araç trafiğinin yeraltına alınması, mevcut araç 

trafiğini arttıracak bir ulaşım kararıdır. Özellikle 
trafiğin yoğunlaşacağı saatlerde meydana gele-
cek sıkışmalar, araç gürültüsü ve egzoz salınımı 
açısından çevre sağlığını tehdit edecektir.

-İtiraza konu olan plan değişiklikleri meydana iliş-
kin herhangi bir karar üretmemekte, avan proje 
ile uygulama yapılacağı belirtilerek Taksim Topçu 
Kışlası’na işaret etmektedir. Taksim Gezi Parkı, 
Taksim Meydanı ile doğrudan ilişkili tek yeşil ve 
açık alandır. Bu alanın yapılaşmaya açılması, ka-
musal kullanımı sınırlandıracak ve bölgenin açık 
alan ihtiyacını göz ardı eden bir karardır.

- Türkiye’nin en önemli meydanı olan Taksim 
Meydanı için daha bütüncül bir yaklaşımla, 
Meydan üzerinde herkesin söz hakkı olması bi-
linciyle katılımcı bir sürecin işletilmesi ve Meydan 
için öngörülen vizyonun kamuoyu ile paylaşılması 
kent demokrasisi gereği olarak tüm İstanbulluların 
hakkıdır.

-Yukarıdaki hususlar çerçevesinde yasal hak-
kım saklı kalmak kaydıyla, İstanbul’da sürdür-
düğüm yaşamımı olumsuz yönde etkileyecek 
olması nedeniyle ve kentlilik hakkım gereği söz 
konusu plan değişikliğine itiraz ediyor ve bu plan 
değişikliğinin iptal edilerek konunun tekrar değer-
lendirilmesi için gereğinin yapılması”

istenmiştir.

Ancak itirazları değerlendirmek bir yana;

12 Mart Pazartesi günü saat 11.00’da, düzenlenen 
basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı 
için hazırlanan İmar Planlarına yönelik en temel 
demokratik haklardan biri olarak tanımlanan; bi-
reysel itiraz dilekçelerini teslim etmek isteyen 
Taksim Dayanışması bileşenleri, güvenlik görev-
lilerinin ve polisin engellemesiyle karşılaşmış, 
vatandaşlar yağmur altında bekletilmiş ve ancak 
gruplar halinde içeriye alınmıştır. Dilekçeyi teslim 
ettikten sonra binayı terk etmesi istenen grubun 
içinde yer alan TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Yönetim Kurulu Üyesinin belediye çalışanı oldu-
ğunu belirtmesi üzerine kimlik bilgileri güvenlik 
görevlilerince kayıt altına alınmıştır. Bünyesinde 
çalışan bir uzmanın demokratik yollarla itiraz hak-
kını kullanmasına dahi tahammülü olmayan İBB 
yönetimi, bir hafta içinde Yönetim Kurulu Üyesini 
işten çıkartmıştır.

Taksim, bir bütün olarak koruma altına alınmış 
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kültür varlığımızdır ve kentin en önemli kamu-
sal alanıdır. Projenin acil olarak durdurulması ve 
Taksim’i, daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip ol-
duğu sosyal, tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik 
değerler göz önünde bulundurularak, evrensel 
kuram ve kurallara uygun, dürüst, şeffaf, katılımcı 
ve demokratik yöntemlerle düzenlenmeye davet 
ettiğimiz kent yönetiminin bu vurdum duymaz ta-
vırları karşısında;

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 14 Şubat 2012 tarihinde askıya çıkarı-
lan “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma 
Projesi’ne ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 
Uygulama İmar Planı Tadilatı”nın yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Ayrıca bu davaların yanı sıra semt sakinleri ve 
dernekleri tarafından da imece yöntemiyle maddi 
kaynaklar yaratılarak bir dizi dava açılmış bulun-
maktadır.

Dava aşaması henüz sürerken kamuoyunun nere-
deyse bir bombardıman gibi üst üste gelen sarsıcı 

gündemler ile meşgul olmak zorunda bırakıldığı 
son günlerde basında yer alan”Taksim Meydanı 
Projesi’nin ikinci etabını oluşturan Topçu Kışlası 
projesinde de sona gelindi. Projenin Mimarı Halil 
Onur, projesinin son detayları hakkında. “Kışlanın 
avlusunda kitapçılar, kafeler olacağı için burası 
24 saat işleyen bir cazibe merkezi haline gele-
cek” şeklinde açıklamaları ise; adı geçen şahsın 
kamu adına yürüttüğü İstanbul Sit Alanları Alan 
Yönetimi Başkanlığı ve Kurul Üyeliğini de göz 
önüne aldığımızda tüm bu açıklamaları ve kamu-
oyunu hiçbir şekilde dikkate almayan sorumsuz 
gelişmeleri hayret ve esefle karşılıyoruz.

Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi kent düzen-
lemelerinin, mimarlık eserlerinin ilki ve belki de en 
önemlisidir. Taksim, tüm bayramlarımızı, sevinç-
lerimizi, tepkilerimizi, hak taleplerimizi dillendirdi-
ğimiz emek ve demokrasi meydanımızdır.

Taksim Meydanına hep birlikte sahip çıkıyoruz ve 
her şeye rağmen çıkmaya devam edeceğiz.

Çünkü Taksim hepimizin!

Sayın kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Taksim Dayanışması

İstanbul 1. İdare Mahkemesi Başkanlığına 
Bilirkişi Raporu

Dosya no: 2012/778 İst. 22.4.2013

Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası
Vekili: Av. Koray Cengiz

Davacı: TMMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Vekili:  Av. Emre Baturay Altınok

Davacı: TMMOB Mimarlar odası
Vekili: Av. Can Atalay

Davalı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Vekili: Av.

Davalı: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vekili: Aydan Kızılaslan Bakan a. I. Hukuk Müşaviri

1. İSTENENLER:
1. Dava konusu Koruma Amaçlı imar planı deği-
şikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal 
kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal 
donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, 

ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme biçiminin 
şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine 
uygun olup olmadığı,

2. Dava konusu Koruma Amaçlı imar plan deği-
şiklikleri; teknik ve sosyal donatı dengesinin ko-
runup korunmadığı, planlama alanındaki yeşil 
alanların daraltılıp daraltılmadığı, daraltılmış ise 
daraltılan alan yerine bölgede eşdeğer yeşil alan 
ayrılıp ayrılmadığı,

3. Dava konusu üst ölçekli 1/100 000 ölçekli Çevre 
Düzeni planı kararlarına uygun olup olmadığı,

4. Dava konusu Koruma Amaçlı imar plan deği-
şikliklerinin bölgedeki Trafik düzeni ve güvenliği 
açısından kısa ve uzun dönem olumlu olumsuz 
etkilerinin

5. Dava konusu Koruma Amaçlı İmar planı deği-
şikliklerinde bölgesel bütünlüğün ve çevre yapı-
laşma koşullarının gözetilip gözetilmediği,

9.3.1.4. Ek 4: Bilirkişi Heyeti Raporu
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6. Dava konusu Koruma Amaçlı imar planı de-
ğişikliklerinin yoğunluk artırıcı etkisinin bulunup 
bulunmadığı,

7. Plan onama sınırı içerisindeki bir alanın plan-
lanmasının sonradan düzenlemek üzere ayrılma-
sının, plan bütünlüğüne bir etkisinin olup olmaya-
cağı, bu yöntemin şehircilik ilkelerine ve planlama 
esasları çerçevesinde bulunup bulunmadığı,

8. Planlanan alanda resen tespit edilecek diğer 
hususlarda dikkate alınmak ve her sorunun teknik 
yönden ayrıntılı ve somut donelerle cevaplandır-
mak sureti ile dava konusu koruma amaçlı imar 
planlarında şehircilik ilkeleri planlama ve korama 
ilkelerine uygun olup olmadığının incelenmesi is-
tenmektedir.

Mahkemenizce bilirkişi olarak seçilen heyetimiz 
Sayın Naip Üye Ertan Yeşilöz başkanlığında mah-
keme heyetiyle birlikte dava konusu taşınmazın 
bulunduğu yerde ve daha sonrada dosya içeriğin-
de yapılan inceleme ve değerlendirme sonucun-
da oluşan kanaatlerimiz aşağıda sunulmuştur.

2. DAVA:
1. Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle: 
İstanbul’ un en önemli meydanı olan “Taksim 
Meydanı “21.5.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Beyoğlu 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar pla-
nında batı ve kuzey yönünde bulunan araç yolları 
yayalaştırılarak meydan olarak fonksiyon verildi-
ği, Taksim Meydanı ile birleştirilen “Taksim Gezi 
Park” park alanı olarak işlev verildiği,

Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma 
Projesine ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 
Uygulama İmar Planı tadilatı ile meri plan pafta-
ları üzerine;

1. Plan onama sınırı içindeki alanın; Meydan Alanı 
ve Taşıt Yoludur, Meydan alanı Taksim Meydanı 
ile Taksim Gezi parkı ve yakın çevresidir.

2. Uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
K.V.K.B. kurulunca onaylanacak Kentsel tasarım 
projesi doğrultusunda yapılacaktır.

3. 09.02.2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul 11 No’lu 
K ve T.V.K.B. Kurulu kararı ile korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası” 
Kentsel Tasarım Projesi ile bir bütünlük içerisinde 
değerlendirileceği,

4. Uygulama aşamasında ilgili K.V.K.B. Kurulu 
görüşü ile kamu kurumu ve kuruluş görüşleri alı-
nacaktır.

5. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlar doğrultusun-
da uygulama yapılacaktır.

6. Açıklanmayan hususlar meri imar planı şartları 
geçerlidir.  
şeklinde plan notlar getirildiği görüldüğü,

2. Söz konusu alanda dava konusu plan değişikliği 
ile getirilen yapılaşma ve araç tünelleri 2863 sayılı 
Koruma Yasası ve eki Koruma Amaçlı İmar planla-
rı ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması 
Gösterimi Uygulaması Denetimi Müelliflerine 
İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe aykırı ola-
rak tesise edildiği, bu yönetmeliğin 6. Maddesi (i) 
bendine göre Dava konusu alanda yapılan uygu-
lamada İstanbul’un merkezi kabul edilen Taksim 
Meydanı’nın tarihi çevresi, kültürel mirası, sosyal, 
kültürel, ekonomik yapısı ve fiziksel koşulları göz 
önüne alınmadan, komşu yapı ve sokak dokusu 
gözetilmeden ve gerekli etüt çalışmaları yapılma-
dan yeraltı araç geçişleri ve yeşil alanları yapılaş-
maya açan plan kararları getirildiği görüldüğü,

3. Söz konusu alana getirilen kentsel tasarım pro-
jesi ile Taksim Gezi Parkı üzerinde yeniden yapı-
mı planlanan Taksim Kışlası yapısı ve bu hüküm 
çerçevesinde bakıldığında bu bölgede ek yapılaş-
ma ihtiyacının bulunmadığı ve tersine çok yoğun 
bir yapılaşma görülen bölgenin yeşil alan ihtiya-
cını karşılayacak sosyal donatılara bakıldığında 
yetersiz olduğu,

Plana bakıldığında plan ile yaya trafiğine açık 
olan ve bölgenin tek yeşil alan olan Taksim Gezi 
Parkını yapılaşmaya açıldığı, araç tünellerinin in-
şası ile ortaya çıkacak olan istinat duvarları ne-
deniyle bölgeye yaya geçişini engelleyeceği, söz 
konusu alanda getirilen araç trafiği ve yapılması 
planlanan yapı ile bölgenin kamusal kullanımımın 
sekteye uğrayacağı ve planlama açısından hakim 
kamusal kullanımda bir değişiklik yapılarak bölge 
donatı dengesinin bozulacağı, bu nedenle 1940’lı 
yıllarda yıkılan kışla yapısının korunması söylemi 
altında Yeşil Alanın kışla fonksiyonundan farklı bir 
şekilde ticaret fonksiyonuna hitap eden bir yapı 
haline gelmesi, hem çevredeki diğer kullanımlar 
hem de ulaşım ve diğer altyapı tesislerini zorlayıcı 
yeni bir durum ortaya çıkmakta olduğu,
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4. Koruma Amaçlı İmar planları ve Çevre 
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi 
Uygulaması Denetimi Müelliflerine İlişki Usul ve 
Esaslara Ait Yönetmeliğin hüküm getirmediği hal-
leri açıklayan 28. Maddesi “Bu yönetmelikte yer 
almayan hususlar hakkında 3.5.1985 tarihli ve 
3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı hükümleri 
geçerlidir” dendiği, bu madde uyarınca bakıldı-
ğında Yönetmelikte yer almayan hükümleri, içe-
ren 3194 sayılı İmar Kanununun plan eki Plan 
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. 
Maddesinde “İmar Planlarında bulunan sosyal 
ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçül-
tülmesi veya yerlerinin değiştirilmesine dair plan 
değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz” ve 
zorunlu hallerde de İmar Planındaki sosyal ve 
teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu 
tesisin hizmet gördüğü bölge üzerinde eşdeğer 
bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği, bu 
kapsamda Taksim Gezi parkı kaldırılmakla bu hü-
kümlere aykırı hareket edildiği, dolayısıyla dava 
konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
İmar planlarının iptali gerektiği,

5. Önceki planlarda bulunmayan ve plana işlenen 
kışla alanı fonksiyonu ve araç trafiği bu alana yön-
lendiren ayrıca istinat duvarları ile yaya ulaşımını 
engelleyecek olan tüneller kamuoyunda tartışma 
ile plan bütünlüğünün meşruiyetini tehdit etiği,

6. Dava konusu Taksim Meydanı Yayalaştırma 
projesine ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 
Uygulama İmar planı değişikliğinin Ulaşım 
Altyapısı üzerine etkilerine bakıldığında plan ile 
getirilen araç tünelleri ve bu tüneller sonucu orta-
ya çıkacak yoğun araç trafiği bölgeyi olumsuz bir 
şekilde etkileyeceği

7. Dava konusu plan değişikliği içinde yer aldığı 
plan onama sınırı ve bölge ile birlikte bütünsel 
açıdan ele alındığında şehircilik ilke ve esasları 
ile çevre yapılaşma koşullarına aykırı olarak tesis 
edildiği, sonuç olarak bu ölçekteki bir kararın imar 
planı değişikliği şeklinde ele alınmasının şehirci-
lik ilkeleri ve planlama esasları ve kamu yararına 
açıkça aykırı olduğu,

Diğer yandan Korunması Gerekli Kültür ve tabiat 
varlıkları Açısından konuya bakıldığında:

1. 8.1.1958 gün ve 871 sayılı Kurul kararı ile 
Korunması gerekli, Kültür Varlığı Taksim Su 

Maksemi,6.1.1999 gün ve 10521 sayılı kararı ile 
tescili Atatürk Kültür Merkezi Komşuluğunda yer 
aldığı, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Tören ala-
nının Cumhuriyetin simgelerinden olduğu ve bu 
mekâna değer kattığı,

2. Dava konusu plan değişikliği ile Kentsel tasa-
rım projesi ile Taksim Kışlası yeniden inşa edile-
ceği belirtilen Taksim Gezi Parkı İstanbul’un erken 
Cumhuriyet dönemindeki ilk ve en kapsamlı şe-
hircilik uygulamasının bir belge değeri taşıyan en 
önemli öğesi olduğu, Kent planlaması için davet 
edilen Henri Prost tarafından planlanmış olduğu,

3. Tüm bu nedenlerle birlikte dava konusu 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 
Uygulama İmar planı tadilatı ile getirilmek isteni-
len ve meydana giriş noktalarında büyük istinat 
duvarları ile çevrili olarak tasarlanan dalış tünelle-
ri bulundukları caddenin meydanla ilişkisini kopa-
racak yaya hareketliliğinin sınırı andıracak kaldı-
rımlar arası geçiş istinat duvarlarının yükselmeye 
başladığı noktadan itibaren mümkün olmayacak 
ve caddelerin kimliği yok olacağı ve planın iptal 
edilmesi gerektiği iddiasında bulunulmaktadır.

Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliğinin savunma yazılarında: Beyoğlu 
Kentsel Sit Alanının tamamına ilişkin 1/5000 
Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı 7.1.2009 
tarih ve 2302 sayılı kurul kararı ile uygun buluna-
rak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
21.05.2009 tarihinde onandığı,

1/1000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma 
Amaçlı Uygulama imar planı ise 22.09.2010 tarih 
ve 3791 sayılı kurul karan ile düzeltmelerle uy-
gun bulunduğu ve 21.12..2010 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye başkanlığınca onaylandığı,

Taksim Meydanı Yayalaştırma projesi İstanbul 
Büyükşehir Belediye meclisince 1.6.09.2011 tarih 
ve 2111 sayılı kararı ile uygun görülerek Koruma 
Kuruluna iletilmesi üzerine İstanbul II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
tarafından 04.01.2012 gün ve 165 sayılı kararı 
alınmıştır. Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşla-
rı tarafından yapılan başvurular ile Taksim Gezi 
Parkı kamusal alan, simgesel mekan, kentsel açık 
alan, nitelikli bir açık alan, tarihsel ve estetik me-
kan, ara mekanı, kent ve çevre kimliğine katkıda 
bulunma özelliklerine sahip olduğu ifade edilerek 
bir kültür varlığı olarak tescili ile Topçu Kışlasının 
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kültür varlığı olarak tescil edilmesi hakkındaki 
09.02.2011 tarih ve 4225 sayılı kararı ve Taksim 
Meydanı ve çevresi için hazırlanan yayalaştırma 
hakkında alma 4.01.2012 tarih ve 165 sayılı kurul 
kararlarının yeniden değerlendirilmesi istenmiş ol-
duğu konu hakkında 04.04.2001 gün ve 350 sayılı 
karar alındığı, bu kararda “Taksim Gezi Parkının 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edil-
mesine yönelik talebin, bu parkın üzerinde peyzaj 
düzenlemesi ve yetişkin ağaç dokusunun bulun-
masından dolayı 648 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname gereği ilgili Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Komisyonunca değerlendirilmesi gerektiği, 
Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ait 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli planlara ilişkin alınan 04.01.2012 
gün ve 165 sayılı karar ile Taksim Kışlasına ait alı-
nan 09.02.2011 gün ve 4225 sayılı kararın geçerli 
olduğuna karar verildi” dendiği,

İtirazlar değerlendirildiği ve İstanbul II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun değerlendirilirken dava dilekçesin-
de bahsi geçen kararlar 06.01.1999 gün ve 
10521 sayılı, 12.03.2001 gün ve 12665 sayılı 
kurula sunulduğu ve değerlendirildiği, bu kap-
samda İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat var-
lıkları Koruma Kurulunun 06.01.1999 tarih ve 
10521 sayılı kararında “... Gümüşsüyü Caddesi, 
750 ada, 104 parselde bulunan Atatürk Kültür 
Merkezi’nin Cumhuriyetin simgesi olan Taksim 
Cumhuriyet Alanı’nın (Taksim Meydanı) Kuran 
öğelerden biri olması, Cumhuriyet Anıtı’nın tari-
hi suyollarının Taksimdeki dağıtım noktası olan 
I. Sultan Mahmut dönemi yapılarından türünün 
tek örneği, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 24.03.1962 gün ve 1804 sayılı 
kararı ile tescilli tarihi maksem in kentin önem-
li yeşil alanlarından biri olan Taksim Gezisinin 
ve bunların oluşturduğu aksta bulunan Atatürk 
Kültür Merkezi’nin birbirinden ayrılmaz ve Taksim 
Cumhuriyet Alanı ile bir bütün olduğu yönü ile 
anılan bu anıtların tümünün korunması gerekti-
ğine, Atatürk Kültür Merkez’inin kültür merkezi 
işlevi de göz önünde bulundurularak 2863 sayılı 
yasanın 6 ve 7. Maddeleri gereği korunması ge-
rekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Taksim 
Cumhuriyet Alanından soyutlanarak koruma ala-
nı belirlenmesi mümkün olmadığından, anılan 
tüm bu alkanın Koruma Alanı içerisinde mütalaa 
edilmesine, ancak Koruma Alan sınırlarının Kurul 

Müdürlüğümüzde inceleme aşamasında olan 
“Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Projesi”nin 
değerlendirilmesi sırasında belirlene bileceğine 
karar verildi” denildiği,

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulunun 12.03.2001 tarih ve 12665 
sayılı kararında “... Taksim Cumhuriyet alanı, 
Beyoğlu Yakasında İstiklal Caddesinin bitiminde 
İstiklal sözcüğünün Cumhuriyet Anıtı’yla vurgu-
landığı bir perestiş mekanı referans noktası oldu-
ğundan, aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi’nin 
anıtlarının güzelleştirilmesi ve kentsel yaşamın 
günün akımlarına göre düzenlenmiş çevrelerde 
geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bayındırlık 
hareketlerinin İstanbul’daki örneği olan meydanın, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin bu özelliği ile korunma-
sı gereken önemli bir mekan olduğuna ve burada 
yapılacak her türlü çalışmanın bu ana fikir esa-
sında kurulması gerektiğine; Taksim Cumhuriyet 
anıtı törensel, kültürel, vb etkinliklerin yapıldığı 
ayrıca gezinti amacıyla kullanılan, odak noktası 
olan dairesel bir kavşağın merkezinde ve mey-
dana eklenen Cumhuriyet Caddesi ile dikdört-
gen tören alanının kesiştiği noktada Cumhuriyet 
anıtı yer alan ve batısında Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek kurulunun 08.01.1958 gün ve 871 sayılı 
kararı ile tescilli Su Maksemi ve Havuzu, doğu-
sunda Kurulumuzun 06.01.1999 gün ve 10521 
sayılı kararı ile tescili Atatürk Kültür Merkezi, 
Kuzeyinde İnönü Gezisi ile birlikte tanımlanan 
mekandır. Anlamı, İşlevi ve Mekan tanımı Taksim 
Cumhuriyet Alanı’nın anılan nitelikleri ile korun-
ması gerekmekte, zorunlu kılmaktadır. Taksim 
Cumhuriyet alanı için önerilen Kentsel Tasarım 
Projesinin ise bu ana fikirler etrafında kullanmadı-
ğı, yeni yapılanma ve işlevlerle yeni bir kimlik ara-
yışında olduğu Taksimi transit trafik için bir geçit 
alanı aktarma noktası kabulüyle yapılan düzenle-
me önerisinin araç trafiğinin bu alanda yoğunlaş-
tırılması Taksim Cumhuriyet Alanı’nın korunması 
fikriyle çelişen bir yaklaşım olduğu, bu nedenle 
karayolu tüneli, dört katlı ulaşım kavşağı odağı, 
yaklaşma rampaları, sit alanında kentin belli bir 
tarihi gelişme dönemini temsil eden parçalarında 
ve anıt yapılar ile tescilli yapıları çevre ilişkilerinde 
tahribata ve kimlik bozulmasına yol açacağından 
iletilen projenin alternatiflerinin uygun bulunma-
dığına, halihazır durumda da bu nitelikleri bozan 
şehir içi otobüs ulaşım odağı olması gürültü ve 
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görüntü kirliliği yaratan her türlü sağlıksız kulla-
nımın ve bunlarla ilgili kent mobilyaları ve geçici 
yapılanmalardan meydanın arındırılması gerek-
tiğinin ilgili belediye ye bildirilmesi, Transit Araç 
trafiğinin Cumhuriyet alanına ulaştırılmadan trafik 
yoğunluğunun çözümünün noktasal yaklaşımlarla 
değil kent ölçeğinde, 1/25.000 ölçekte başlatıla-
rak ve farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu sağ-
lanarak çözümlenmesi gerektiğinin bir planlama 
yaklaşımı olarak ilgili Belediyeye bildirilmesine. 
Taksim Cumhuriyet Alanı’nda karayolu tüneli, oto-
büs terminali dört katlı rundo kavşak, yaklaşma 
rampaları vb. gibi sit alanında tahribata ve kimlik 
bozulmasına yol açacak yapısal değişikliklerin ya-
pılamayacağına Meydanın canlığının sağlanması 
için gerekli işlevlerin (Kültür, turizm, eğlence vb) 
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılanma öngörülme-
den meydana komşu alanlarda çözümlenmesine, 
Meydan tarihi kimliği ve niteliğini bozacak hiçbir 
yapılama olamayacağına, tarihsel kimliği, gelişimi 
ve niteliği yukarda özetlenen Taksim Cumhuriyet 
alanının tüm bu özellik ve nitelikleri ile korunma-
sına karar verildi” dendiği, 04.04.2012 gün ve 
350 sayılı karar ile geçerli olduğuna karar veri-
len İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge kurulunun 09.02.2011 gün ve 4225 
sayılı kararında belirtildiği,

4. 04.01.2012 gün ve 165 sayılı kararı ile uygun 
bulunan ve 04.04.2012 gün ve 350 sayılı kararı 
ile de geçerli olduğuna karar verilen dava konu-
su plan tadilatları Taksim Meydanının meydan 
vasfını özellikle yaya kullanımının güçlendirilme-
sine yönelik olması, dikkate alındığı söz konusu 
yayalaştırma projesine ilişkin İstanbul II Numaralı 
Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne iletilmiş her hangi bir avan proje 
ve bulunmamakta olup kurul kararları ile sadece 
plan tadilatının onaylandığı ve yapılan işlemlerin 
usul ve yasalara uygun olduğu ve davanın redde-
dilmesi gerektiği savunusunu yapmaktadır.

Diğer davalı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Vekilinin savunma yazılarında 
ise: Dava konusu planlarda Taksim Meydanı 
Yayalaştırma Projesine Ait 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatı ile 
Tarlabaşı Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Mete 
Caddesi, Gümüşsüyü Caddesi ve Sıraselviler 
Caddesi, Taksim Meydanı’na varış noktaların-
da ulaşım yer altına alınmakta olduğu ve taksim 

Meydan ve Gezi Parkı olarak bilinen alan Meydan 
alanı olarak tanımlandığı,

1. Davacı TMMOB Bağlı odalarını iş bu davayı 
açmakta menfaat yokluğu sebebiyle ehliyeti ol-
madığı davanın bu nedenle reddi gerektiği,

2. Dava konusu planlar İmar ve Koruma 
Mevzuatına planlama tekniklerine, şehircilik ilke-
lerine ve kamu yararına uygun olduğu davanın 
esastan reddi gerektiği,

3. Dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar planları hukuka uygun olup usulüne 
uygun olarak hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği,

4. Genel olarak İmar planları ülke, bölge ve kent 
verilerine göre kentsel işlevler arasında var olan 
ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi 
çözüm yollarını bulmak belde halkının iyi yaşam 
düzeni ve koşullarım sağlamak amacıyla kentin 
kendine özgü yaşam biçimi ve karakteri göz önü-
ne alınarak hazırlandığı ve koşullar zorunlu kıldığı 
biçim ve zamanda mevzuatta ön görülen yöntem-
lerle değiştirilebildiği,

5. Taksim Meydanı ve çevresi Ülkemiz, Avrupa 
ve dünya peyzajının önemli kültürel peyzaj öğe-
lerinden bir olduğu, davacı iddiaları bu nedenlerle 
doğru tespitlere dayanmadığı ve reddi gerektiği  
savunusunu yapmaktadır.

3. İRDELEME VE SONUÇ:

Dava konusu Tadilat Koruma Amaçlı İmar 
Planlarına konu olan Taksim İstanbul 
Metropolünün önemli odak noktası olarak tarih-
ten gelen Beyoğlu yakasının su gereksinimini 
karşılayan Maksemden ismini alan ve o günden 
günümüze önemi hiç eksilmeden gelen bir ko-
num ve durumda olan Taksim, kentin en sorunlu 
bölgeleri arasında olması yanında nüfus yapısı, 
yaşam şekli, sosyoekonomik ve kültürel durumu 
ile metropol içerisinde özel ve özgün yapıya sahip 
bir bölge konumundadır. Tüm bu özellikleri yanın-
da, tarihten gelen nüfus yapısındaki devinim ve 
değişimin bölgede ülkenin en hareketli yapısı ile 
de diğer bir özelliği vardır. Konunun bu kapsam-
da irdelenmesi durumunda, bu önemli bölgede ilk 
defa İstanbul I Numaralı Koruma Kurulu tarafın-
dan 7.7.1993 tarih ve 4720 sayılı karar ile Kentsel 
Sit alanı olarak ilan edilmesi günümüz koşulların-
daki mevzuatlar çerçevesinde en olumlu bir ka-
rar olmuştur. Ancak bu karar sonrasında ilk defa 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan 21.12.2010 tarihinde kabul edilmiş bütüncül 
bir Koruma Amaçlı Nazım İmar planının yapılmış 
olduğu göz önüne alındığında gecikmiş bir plan 
olduğu gözlemlenmiştir.

Konunun öncesinde Taksim Meydanı ve Çevresi 
ile ilgili gerek ilgili belediyeleri gerekse de koru-
ma kurulları tarafından birçok kararlar alınmış ve 
bu kararlara karşı da birçok itirazlar olmuştur. Bu 
kapsamda İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulunun 06.01.1999 tarih ve 
10521 sayılı kararında “... Gümüşsüyü Caddesi, 
750 ada, 104 parselde bulunan Atatürk Kültür 
Merkezi’nin Cumhuriyetin simgesi olan Taksim 
Cumhuriyet Alanı’nı (Taksim Meydanı) Kuran 
öğelerden biri olması, Cumhuriyet Anıtı’nın tari-
hi suyollarının Taksimdeki dağıtım noktası olan 
I. Sultan Mahmut dönemi yapılarından türünün 
tek örneği, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 24.03.1962 gün ve 1804 sa-
yılı kararı ile tescilli tarihi Maksemin kentin önem-
li yeşil alanlarından biri olan Taksim Gezisi’nin 
ve bunların oluşturduğu aksta bulunan Atatürk 
Kültür Merkezi’nin birbirinden ayrılmaz ve Taksim 
Cumhuriyet Alanı ile bir bütün olduğu yönü ile 
anılan bu anıtların tümünün korunması gerekti-
ğine, Atatürk Kültür Merkezi’nin kültür merkezi 
işlevi de göz önünde bulundurularak 2863 sayılı 
yasanın 6 ve 7. Maddeleri gereği korunması ge-
rekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Taksim 
Cumhuriyet Alanından soyutlanarak koruma alanı 
belirlenmesi mümkün olmadığından, anılan tüm 
bu alanın Koruma Alanı içerisinde mütalaa edil-
mesine, ancak Koruma Alan sınırlarının Kurul 
Müdürlüğümüzde inceleme aşamasında olan 
“Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Projesi”nin 
değerlendirilmesi sırasında belirlene bileceğine 
karar verildi” denildiği,

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulunun 12.03.2001 tarih ve 12665 
sayılı kararında “... Taksim Cumhuriyet alanı, 
Beyoğlu Yakasında İstiklal Caddesinin bitiminde 
İstiklal sözcüğünün Cumhuriyet Anıtı’yla vurgu-
landığı bir perestiş mekanı referans noktası ol-
duğundan, aynı zamanda Cumhuriyet Döneminin 
anıtlarının güzelleştirilmesi ve kentsel yaşamın 
günün akımlarına göre düzenlenmiş çevrelerde 
geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bayındırlık 
hareketlerinin İstanbul’daki örneği olan meydanın, 

İstanbul’un ve Türkiye’nin bu özelliği ile korunma-
sı gereken önemli bir mekan olduğuna ve burada 
yapılacak her türlü çalışmanın bu ana fikir esa-
sında kurulması gerektiğine; Taksim Cumhuriyet 
anıtı törensel, kültürel, vb etkinliklerin yapıldığı 
ayrıca gezinti amacıyla kullanılan, odak noktası 
olan dairesel bir kavşağın merkezinde ve mey-
dana eklenen Cumhuriyet Caddesi ile dikdört-
gen tören alanının kesiştiği noktada Cumhuriyet 
anıtı yer alan ve batısında Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek kurulunun 08.01.1958 gün ve 871 sayılı 
kararı ile tescilli Su Maksemi ve Havuzu, doğu-
sunda Kurulumuzun 06.01.1999 gün ve 10521 
sayılı kararı ile tescili Atatürk Kültür Merkezi, 
Kuzeyinde İnönü Gezisi ile birlikte tanımlanan 
mekandır. Anlamı, İşlevi ve Mekan tanımı Taksim 
Cumhuriyet Alanı’nın anılan nitelikleri ile korun-
ması gerekmekte, zorunlu kılmaktadır. Taksim 
Cumhuriyet alanı için önerilen Kentsel Tasarım 
Projesinin ise bu ana fikirler etrafında kullanmadı-
ğı, yeni yapılanma ve işlevlerle yeni bir kimlik ara-
yışında olduğu Taksimi transit trafik için bir geçit 
alanı aktarma noktası kabulüyle yapılan düzenle-
me önerisinin araç trafiğinin bu alanda yoğunlaş-
tırılması Taksim Cumhuriyet Alanı’nın korunması 
fikriyle çelişen bir yaklaşım olduğu, bu nedenle 
karayolu tüneli, dört katlı ulaşım kavşağı odağı, 
yaklaşma rampaları, sit alanında kentin belli bir 
tarihi gelişme dönemini temsil eden parçalarında 
ve anıt yapılar ile tescilli yapıları çevre ilişkilerinde 
tahribata ve kimlik bozulmasına yol açacağından 
iletilen projenin alternatiflerinin uygun bulunma-
dığına, Halihazır durumda da bu nitelikleri bozan 
şehir içi otobüs ulaşım odağı olması gürültü ve 
görüntü kirliliği yaratan her türlü sağlıksız kulla-
nımın ve bunlarla ilgili kent mobilyaları ve geçici 
yapılanmalardan meydanın arındırılması gerek-
tiğinin ilgili belediye ye bildirilmesi, Transit Araç 
trafiğinin Cumhuriyet alanına ulaştırılmadan trafik 
yoğunluğunun çözümünün noktasal yaklaşımlarla 
değil kent ölçeğinde, 1/25.000 ölçekte başlatıla-
rak ve farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu sağ-
lanarak çözümlenmesi gerektiğinin bir planlama 
yaklaşımı olarak ilgili Belediyeye bildirilmesine, 
Taksim Cumhuriyet Alanı’nda karayolu tüneli, oto-
büs terminali dört katlı rundo kavşak, yaklaşma 
rampaları vb. gibi sit alanında tahribata ve kimlik 
bozulmasına yol açacak yapısal değişikliklerin 
yapılamayacağına
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Meydanın canlığının sağlanması için gerekli iş-
levlerin (Kültür, turizm eğlence vb) Cumhuriyet 
Meydanında yapılanma öngörülmeden meydana 
komşu alanlarda çözümlenmesine. Meydan tarihi 
kimliği ve niteliğini bozacak hiçbir yapılanma ola-
mayacağına, tarihsel kimliği, gelişimi ve nite/iği 
yukarda özetlenen Taksim Cumhuriyet alanının 
tüm bu özellik ve nitelikleri ile korunmasına karar 
verildi” dendiği, konu bu kapsamda irdelendiğinde 
Beyoğlu Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar planı 07.01.2009 tarih 
ve 2302 sayılı kararı ile uygun bunup 21.05.2009 
tarihinde İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı 
tarafından onandığı,

Bu sırada İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 9.2.2011 ta-
rih ve 4225 sayılı kararı ile: “...İstanbul ili, Beyoğlu 
İlçesi, 51 ada, 1-2-3-4 parsellerde bulunan ve 
yerinde mevcut olmayan Taksim Kışlasına ait 
iletilen bilgi ve belgelerden 2863 sayılı Yasanın 
6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anla-
şıldığından korunması gerekli Kültür varlığı ola-
rak tescil edilmesine koruma gurubunun I olarak 
belirlenmesine, ne şekilde ihya edilebileceği ile 
ilgili olarak restitüsyon ve rekonstrüksiyon proje-
lerinin Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Projeleri 
ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine 
ve söz konusu proje ile birlikte ağaç rölövesinin 
Kurulumuza getirilmesine karar verildiği”,

Bu sırada bu sefer 21.05.2009 onanlı Kentsel 
Sit Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Nazım İmar plana bağlı olarak 22.09.2010 gün ve 
3791 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile uygun bulu-
nup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
21.12.2010 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli 
Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar 
planı onandığı,

Bu planlarının Beyoğlu Sit alanlarının tümünü 
içine alan bütüncül bir plan olduğu, bu bütüncül 
plan sonrasın da dava konusu 751 ada, 1, 2, 3, 
4 parselle, 752 ada, 3 parsel, 406 ada, 1 parsel-
de yer alan Taksim Maksemi ile AKM önü, Taksim 
Meydanı ve Anıtı çevresinde yer alan Tarlabaşı 
Caddesi Cumhuriyet Caddesi, Askerocağı 
Caddesi, Mete Caddesi, İsmet İnönü Caddelerini 
kısmen kapsayan alan Koruma Amaçlı Tadilat 
Planı sınırları olarak belirlendiği, bu belirlenen sı-

nırlar içerisinde Ulaşım Planlama Müdürlüğünce 
Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma pro-
jesin ait 15.07.2011 tarih ve UTKw2011/22-33 sa-
yılı UTK kararı alındığı ve bu doğrultuda 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli İmar planı tadilattan yukarda 
belirtilen sınırlar içerisinde hazırladığı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün 
ve 2111 sayılı kararı ile kabul edildiği,

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar pla-
nı Tadilatı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar planı tadilatları 2863 ve 3386-5226 
sayılı yasa gereği karar alınmak üzere Koruma 
Kuruluna iletildiği ve İstanbul II Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.01.2012 
tarih ve 165 no’lu kararı ile “...İstanbul İli, Beyoğlu 
İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine 
ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı tadilatının meydanın yoğun 
taşıt kullanımından arındırılarak meydan vasfının 
Özellikle yaya kullanımının güçlendirilmesine yö-
nelik olduğunun anlaşıldığına, bu yöndeki Kurula 
sunulan Plan tadilatı tekliflerinin yürürlükteki imar 
planındaki meydan yayalaştırma karalarına uy-
gun olduğu görüldüğüne 2 ve 4 numaralı plan 
notlarında yer alan K ve T. K.K.B ibarelerinin 648 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusun-
da düzeltilmesine iletilen 1/5000 ve 1/1000 plan 
tadilatı tekliflerinin 2863 sayılı yasa kapsamında 
Kültür Varlığı açısından sakınca olmadığına” 
karar verildiği ve bu karar sonrasında söz konu-
su Tadilat Planları 17.01.2012 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca aynen ona-
narak askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Son 
olarak da İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını koruma müdürlüğüne çeşitli kuruluş-
lar tarafından itirazlarda bulunulması sonucunda 
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 04.04.2012 tarih ve 350 sayılı 
kararı ile “... İstanbul ili, Beyoğlu İlçesinde bu-
lunan Taksim Gezi Parkının korunması gerekli 
Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine yönelik ta-
lep, bu parkın üzerinde peyzaj düzenlemesi ve 
yetişkin ağaç dokusunun bulunmasından dolayı 
648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 
ilgili Tabiat Varlıkları Koruma Bölge komisyonun-
ca değerlendirilmesi gerektiğine, Taksim Meydanı 
Yayalaştırma projesine Ait 1/5000 ve 1/1000 öl-
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çekli planlara ilişkin alınan 04.01.2012 gün ve 
165 sayılı karar ile Taksim Kışlasına ait alınan 
09.02.2012 gün ve 4225 sayılı kararlarının gerekli 
olduğuna karar verildiği görülmektedir.

Taksim Meydanı ve civarına ilişkin öncesinde 
21.05.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Kentsel Sit alanı 
Koruma Amaçlı Nazım imar planı ile 21.12.2010 
onanlı 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar planında Büyük kısmı 
Ulaşım Transfer Merkezi Alanı içinde kalan Taksim 
Meydanı, yaya yolları, yollar, Taksim Gezi, Parkı 
alanında kaldığı, ayrıca bu alan içerisinden Metro 
hattı ve Nostaljik Tramvay hattı ile Finüküler Hattı 
geçtiği görülmektedir.

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2012 tarih ve 165 
sayılı kararıyla eski eser yönünden uygun bulu-
nan ve 17.01.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca onanan Beyoğlu ilçesi 
Taksim Meydanı Yayalaştırma projesi 1/5000 
ölçekli Planı değişildik planında Onama sınırı 
içerisinde tamamının Meydan Alanı lejantı ile be-
lirlendiği ve taşıt yolları ile ilgili tünel ağızlarının 
belirlenmiş olduğu.

Plan notları olarak da:

1. Plan onama sınırı içindeki alan meydan alanı 
ve taşıt yoludur. Meydan alanı, Taksim Meydanı 
ile taksim gezi parkı ve yakın çevresidir.

2. Uygulama İBB ile ilgili K.V.K.B Kurulunca onay-
lanacak kentsel Tasarım projesi doğrultusunda 
yapılacaktır.

3. 09 02 2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul II No’lu 
K. ve T.V.K.B kurulu kararı ile korunması gerekli 
varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası” kentsel 
tasarım projesi ile bir bütünlük içerisinde değer-
lendirilebilecektir.

4. Uygulama aşamasında ilgili K.V.K.B Kurulu gö-
rüşü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınacak ve bu görüşlere uyulacağı,

5. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları doğrultu-
sunda uygulama yapılacaktır.

6. Açıklanmayan hususlar meri imar planı şartları 
geçerlidir dendiği.

Yine aynı kararlarla alınan 1/1000 ölçekli Tadilat 
Planında da aynı işlev ve sınırlar ile aynı şekilde 
ifade edilip aynı plan notları kullanıldığı görülmek-
tedir. Konu planlar açısından incelendiğinde bu 
açıklamalar ve eldeki dokümanlar ışığında konu 
irdelendiğinde:

Resim 1. Taksim Meydanı halihazır durumu

Resim 2. 21.5.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel 
Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
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Bu açıklamalar ve eldeki dokümanlar irdelendi-
ğinde:

1. Her şeyden önce 21.5.2009 onanlı 1/5000 öl-
çekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 
Nazım İmar planı ve buna bağlı olarak hazırlanan 
21.12.2010 tarihli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı bulunduğu ve bu planlar son-
rasında ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hazırlanan ve aynı anda onaylanan 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli Taksim Yayalaştırma projesi adı 
ile hazırlanan Taksim Meydanı ve Taksim, Gezi 
Parkım da içine alan bir koruma amaçlı Nazım ve 
Uygulama İmar planı tadilatı olduğu,

2. Konu özellikle koruma mevzuatı açısın-
dan incelendiğinde Taksim gibi önemli İstanbul 
Metropolünün buluşma noktası konumunda bulu-
nan bu bölge ile ilgili İstanbul I Numaralı Kültür 
ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulunun 12.03.2001 
tarih ve 12665 sayılı karan ile önemli açıklama-
ları içeren “... Taksim Cumhuriyet alanı, Beyoğlu 
Yakasında İstiklal Caddesinin bitiminde İstiklal 
sözcüğünün Cumhuriyet Anıtı’yla vurgulandığı 
bir perestiş mekanı referans noktası olduğundan, 
aynı zamanda Cumhuriyet Döneminin anıtları-
nın güzelleştirilmesi ve kentsel yaşamın günün 
akımlarına göre düzenlenmiş çevrelerde gelişti-
rilmesi amacıyla gerçekleştirilen bayındırlık ha-
reketlerinin İstanbul’daki örneği olan meydanın, 
İstanbul’un ve Türkiye’nin bu özelliği ile korunma-
sı gereken önemli bir mekan olduğuna ve burada 
yapılacak her türlü çalışmanın bu ana fikir esasın-
da kurulması gerektiğine;

Taksim Cumhuriyet anıtı törensel, kültürel, vb 
etkinliklerin yapıldığı ayrıca gezinti amacıyla kul-
lanılan, odak noktası olan dairesel bir kavşağın 
merkezinde ve meydana eklenen Cumhuriyet 

Resim 3. 21.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel 
Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Resim 4. 1/5000 ölçekli Taksim Yayalaştırma Planı Tadilat 
Planı

Resim 5. 1/1000 ölçekli Taksim Yayalaştırma Planı Tadilat 
Planı
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Caddesi ile dikdörtgen tören alanının kesiştiği nok-
tada Cumhuriyet anıtı yer alan ve batısında Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek kurulunun 08.01.1958 
gün ve 871 sayılı kararı ile tescilli Su Maksemi 
ve Havuzu, doğusunda Kurulumuzun 06.01.1999 
gün ve 10521 sayılı kararı ile tescili Atatürk Kültür 
Merkezi, Kuzeyinde İnönü Gezisi ile birlikte tanım-
lanan mekandır. Anlamı, İşlevi ve Mekân tanımı 
Taksim Cumhuriyet Alanı’nın anılan nitelikleri ile 
korunması gerekmekte, zorunlu kılmaktadır.

Taksim Cumhuriyet alanı için önerilen Kentsel 
Tasarım Projesinin ise bu ana fikirler etrafında 
kullanmadığı, yeni yapılanma ve işlevlerle yeni bir 
kimlik arayışında olduğu Taksimi transit trafik için 
bir geçit alanı aktarma noktası kabulüyle yapılan 
düzenleme önerisinin araç trafiğinin bu alanda 
yoğunlaştırılması Taksim Cumhuriyet Alanı’nın 
korunması fikriyle çelişen bir yaklaşım olduğu, bu 
nedenle karayolu tüneli, dört katlı ulaşım kavşa-
ğı odağı, yaklaşma rampaları, sit alanında kentin 
belli bir tarihi gelişme dönemini temsil eden par-
çalarında ve anıt yapılar ile tescilli yapıları çev-
re ilişkilerinde tahribata ve kimlik bozulmasına 
yol açacağından iletilen projenin alternatiflerinin 
uygun bulunmadığına, halihazır durumda da bu 
nitelikleri bozan şehir içi otobüs ulaşım odağı ol-
ması gürültü ve görüntü kirliliği yaratan her türlü 
sağlıksız kullanımın ve bunlarla ilgili kent mobil-
yaları ve geçici yapılanmalardan meydanın arın-
dırılması gerektiğinin ilgili belediyeye bildirilmesi,

Transit Araç trafiğinin Cumhuriyet alanına ulaştı-
rılmadan trafik yoğunluğunun çözümünün nokta-
sal yaklaşımlarla değil kent ölçeğinde, 1/25.000 
ölçekte başlatılarak ve farklı ulaşım türlerinin en-
tegrasyonu sağlanarak çözümlenmesi gerektiği-
nin bir planlama yaklaşımı olarak ilgili Belediyeye 
bildirilmesine Taksim Cumhuriyet Alanı’nda ka-
rayolu tüneli, otobüs terminali dört katlı rundo 
kavşak, yaklaşma rampaları vb gibi sit alanın-
da tahribata ve kimlik bozulmasına yol açacak 
yapısal değişikliklerin yapılamayacağına,

Meydanın canlığının sağlanması için gerekli iş-
levlerin (Kültür, turizm eğlence vb) Cumhuriyet 
Meydanında yapılanma öngörülmeden meydana 
komşu alanlarda çözümlenmesine. Meydan tarihi 
kimliği ve niteliğini bozacak hiçbir yapılama olama-
yacağına, tarihsel kimliği, gelişimi ve niteliği yukar-
da özetlenen Taksim Cumhuriyet alanının tüm bu 
özellik ve nitelikleri ile korunmasına karar verildi”

Bir karar olduğu ve bu karar ile 21.5.2009 onan-
lı 1/5000 ve 21.12.2010 onanlı Beyoğlu Kentsel 
Sit Alanı Koruma amaçlı bütüncül planlarda buna 
uyulmuş olduğu halde, dava konusu plan tadilat-
larında bu karara uyulmadığı görülmektedir.

3. Ayrıca 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı Tadilatı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar planı tadilatları 2863 ve 3386-5226 
sayılı yasa gereği karar alınmak üzere Koruma 
Kuruluna iletildiği ve İstanbul I Numaralı Kültür 
Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun 04.01.2012 
tarih ve165 no’lu kararı “...İstanbul İli, Beyoğlu il-
çesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine ait 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı 
tadilatı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı tadilatının meydanın yoğun taşıt kulla-
nımından arındırılarak meydan vasfının özellikle 
yaya kullanımının güçlendirilmesine yönelik oldu-
ğunun anlaşıldığına bu yöndeki Kurula sunulan 
Plan tadilatı tekliflerinin yürürlükteki imar planında-
ki meydan yayalaştırma kararlarına uygun olduğu 
görüldüğüne, 2 ve 4 numaralı plan notlarında yer 
alan K. ve T. K.K.B ibarelerinin 648 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname doğrultusunda düzeltilme-
sine iletilen 1/5000 ve 1/1000 plan tadilatı teklifle-
rinin 2863 sayılı yasa kapsamında Kültür Varlığı 
açısından sakınca olmadığına karar verildiği” 
söylenmektedir. Bu durumda söz konusu Koruma 
Amaçlı İmar planları oldukları ve 2863 ve 3386-
5226 sayılı yasa ile söz konusu koruma kuruluna 
geniş yetki ve sorumluluklar verdiği ve Koruma 
Amaçlı Planların Müellifinden başlayıp nasıl ve 
ne şekilde olması gerektiğini açık bir şekilde ta-
rif ettiği halde koruma kurulu burada söz konusu 
planın sadece eski eser yönünden incelenmiş 
olduğu ve söz konusu karar ile planların sadece 
Kültür varlığı açısından sakınca olmadığına karar 
vermiş olduğu ve bu hali ile planların 2863 sayılı 
yasa kapsamında onaylandığını belirten bir karar 
olmadığı, nasıl ki öncesinde Beyoğlu Kentsel Sit 
Alanları Koruma Amaçlı Planların Düzeltmelerle 
uygun olduğu belirtildiği gibi bu planların da 2863 
sayılı yasa kapsamında uygun olup olmadığının 
belirtilmesi gerektiği,

4. Ayrıca plan onama süreci incelendiğinde önceki 
bütüncül Beyoğlu Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı İmar uygulama imar planlarında 
asıl sahibi olan İlçe belediyesinin görüş ve onay-
lanmasına yönelik meclis kararları olduğu halde 
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dava konusu tadilat planlarında İlçe Belediyesinin 
görüş ve plan onamasına ait her hangi bir karar 
ve belgenin bulunmadığı ve bu yönü ile 3194 sa-
yılı yasa ve İmar planlarının yapımına dair yönet-
meliğe uygun olmadığı,
5. Dava konusu planlara bakıldığında planların 
adının Taksim Yayalaştırma planları olduğu halde 
plan lejant ve Plan notlarında
1. Plan onama sınırı içindeki alan meydan alanı 
ve taşıt yoludur. Meydan alanı, Taksim Meydanı 
ile taksim gezi parkı ve yakın çevresidir.
2. Uygulama İBB ile ilgili K.V.K.B Kurulunca onay-
lanacak kentsel Tasarım projesi doğrultusunda 
yapılacaktır.
3. 09.02.2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul II No’lu 
K. ve T.V.K.B kurulu kararı ile korunması gerekli 
varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası “ kent-
sel tasarım projesi ile bir bütünlük içerisinde de-
ğerlendirilebilecektir.
4. Uygulama aşamasında ilgili K.V.K.B Kurulu gö-
rüşü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınacak ve bu görüşlere uyulacağı,
5. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları doğrultu-
sunda uygulama yapılacaktır.
6. Açıklanmayan hususlar meri imar planı şartları 
geçerlidir dendiği.

Buna Karşın İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 04.01.2012 tarih ve 
165 no’lu kararı ile “...İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 
Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine ait 1/5000 
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı tadilatı 
ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planı tadilatının meydanın yoğun taşıt kullanımın-
dan arındırılarak meydan vasfının Özellikle yaya 
kullanımının güçlendirilmesine yönelik olduğunun 
anlaşıldığına, bu yöndeki Kurula sunulan Plan 
tadilatı tekliflerinin yürürlükteki imar planındaki 
meydan yayalaştırma kararlarına uygun olduğu 
görüldüğüne 2 ve 4 numaralı plan notlarında 
yer alan K ve T. K.K.B ibarelerinin 648 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda 
düzeltilmesine iletilen 1/5000 ve 1/1000 plan 
tadilatı tekliflerinin 2863 sayılı yasa kapsamında 
Kültür Varlığı açısından sakınca olmadığına 
karar verildiği” ve bu karar sonrasında söz konu-
su Tadilat Planları 17.01.2012 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca aynen ona-
narak askı süresi sonunda kesinleşmiştir.

Dendiği halde İlgili Belediyesi tarafından aynen 
onanan bu planda 2 ve 4 numaralı plan notlarının 
648 sayılı Kanun Hükmümde kararname ile yetki-
nin Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna ait olduğu 
ve bu nedenle bu kuruldan her hangi bir kararın 
olmadığı ve yasa yönetmelik ve kanun hükmün-
de kararnameler kapsamında mutlaka bu kurulun 
onay ve kararının olması gerektiği,

Bu plan notlarında ayrıca 3. Maddede “3. 
09.02.2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul II No’lu 
K. ve T.V.K.B kurulu kararı ile korunması gerekli 
varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası” kent-
sel tasarım projesi ile bir bütünlük içerisinde de-
ğerlendirilebilecektir. Dendiği halde planlarda 
bununla ilgili her hangi bir belirtinin olmadığı ve 
bir taraftan Taksim Kışlası olarak I grup eski eser 
olarak tescili yapılırken bu plan kapsamı içerisin-
de bulunan Taksim Gezi Parkı olarak belirtilip bu 
yerle ilgili 648 sayılı Kanun Hükmünde kararna-
me kapsamında Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
Kararına bağlanırken konunun Koruma Amaçlı 
İmar planları olması nedeniyle Tadilat planlarında 
bu konu ile ilgili her hangi bir işlemin yapılmamış 
olduğu ve büyük belirsizlikler ifade etiği ve 2863 
sayılı yasa kapsamında söz konusu plan tadilat-
ların Beyoğlu Ketsel Sit Alanı içerisinde Koruma 
Amaçlı Plan tadilatı olması nedeniyle 2863 sayılı 
yasa kapsamında Koruma Amaçlı İmar planı tarif 
ve usul ve şekline uygun olmadığı,

6. Mahkeme heyetiyle birlikte yapılan keşifte söz 
konusu yayalaştırma projesi kapsamında Taksim 
meydanında önemli çalışmaların hızla sürdüğü 
ve önemli hafriyatların yapıldığı ve yarma ile tünel 
ağızlarını oluşturulduğu görüldüğü ancak yine bu 
planın plan notlarında
2. Uygulama İBB ile ilgili K.V.K.B Kurulunca onay-
lanacak kentsel Tasarım projesi doğrultusunda 
yapılacaktır.
3. 09.02.2011 gün ve 4225 sayılı İstanbul II No’lu 
K. ve T.V.K.B kurulu kararı ile korunması gerekli 
varlığı olarak tescil edilen “Taksim Kışlası “ kent-
sel tasarım projesi ile bir bütünlük içerisinde de-
ğerlendirilebilecektir.
4. Uygulama aşamasında ilgili K.V.K.B Kurulu gö-
rüşü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınacak ve bu görüşlere uyulacağı

Dendiği halde dava dosyasında ve diğer belgeler-
de bu konu ile ilgili her hangi izin görüş ve proje-
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nin bulunmadığı ve bu nedenle tadilat planındaki 
bu maddelere uygun olmadığı,

7. Ayrıca Tadilat planlarına bakıldığında Taksim 
gibi önemli Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan 
bu mekanın çok yakınında tünel ağızların yer al-
ması ve bu bölgelerde yaya ve taşıt trafiğinin ne 
olacağının çözümlenmemiş olması ve İstanbul 
Metropoliten kent bütünlüğü içerisinde önemli tra-
fik akslarının yer aldığı bu bölgede bu mevzi plan-
lama yaklaşımlar ile çözümlenmesin mümkün 
olmadığı ve makro ölçekte “Ulaşım Mastır planı” 
kapsamında ele alınarak İstanbul I Numaralı Kültür 
ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulunun 12.03.2001 
tarih ve 12665 sayılı karan ile önemli açıklamala-
rı içeren “...Transit Araç trafiğinin Cumhuriyet 
alanına ulaştırılmadan trafik yoğunluğunun 
çözümünün noktasal yaklaşımlarla değil kent 
ölçeğinde, 1/25.000 ölçekte başlatılarak ve 
farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu sağlana-
rak çözümlenmesi gerektiğinin...”

Kararları doğrultusunda ele alınması gerektiği 
ve tüm bu nedenlerle söz konusu planın İmar ve 
koruma mevzuatı açısından uygun olmadığı sap-
tanmaktadır.

Sonuç olarak:
1. Dava konusu Koruma Amaçlı imar planı deği-
şikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal 
kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal 
donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, 
ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme biçiminin 
şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine 
uygun olmadığı,
2. Dava konusu Koruma Amaçlı imar plan deği-
şiklikleri; söz konusu planın sadece Taksim Alanı 
yayalaştırma proje gibi görünmekle birlikte plan 
notlarında Taksim Gezi Parkı ile ilgili plan notları 

ve önceki kurul karalarına atıflar bulunması ne-
deniyle bu kapsamda konuya bakıldığında, plan-
lama alanındaki yeşil alanların ne şekilde etkile-
neceği plan notları ile planlama alanı açısından 
planlarda belirsizlik içerdiği,
3. Dava konusu üst ölçekli 1/100 000 ölçekli Çevre 
Düzeni planı karalarına uygun olmadığı,
4. Dava konusu Koruma Amaçlı imar plan deği-
şikliklerinin bölgedeki Trafik düzeni ve güvenliği 
açısından Taksim gibi önemli kavşak ve kesiş-
me ve odak noktalarının bulunduğu bu bölgede 
bu mevzi plan tadilatları yerine makro düzeyde 
Ulaşım Mastır Planı kapsamında ele alınmadığın-
da kısa ve uzun dönem ne gibi olumlu ve olumsuz 
durumların oluşmasının belirsiz olduğu,
5. Dava konusu Koruma Amaçlı İmar planı deği-
şikliklerinde bölgesel bütünlüğün ve çevre yapı-
laşma koşullarının gözetilmediği,
6. Plan onama sınırı içerisindeki bir alanın plan-
lanmasının sonradan düzenlemek üzere ayrılma-
sının, plan bütünlüğüne plan kapsamında önemli 
bir odak noktası olması nedeniyle önemli etkisinin 
olacağı bu yöntemin şehircilik ilkelerine ve planla-
ma esasları çerçevesinde yer almadığı,
7. Planlanan alanda resen tespit edilecek diğer 
hususlar da dikkate alındığında ve her sorunun 
teknik yönden yukarda geniş açıklamalar ışığında 
ayrıntılı ve somut donelerle cevaplandırıldığı ve 
dava konusu koruma amaçlı Tadilat İmar planla-
rında şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkele-
rine uygun olmadığı kanısına varılmıştır.

Durum mahkemenize sunulur.

Saygılarımla
Prof. Dr. Hüseyin Cengiz
Doç. Dr. Darçın Akın
Y. Doç. Dr. M. Lütfi Yazıcıoğlu

1 Mayıs’ta İstanbul’u Yaşanmaz Hale 
Getirenleri ve Polis Vahşetini Kınıyoruz!  
(1 Mayıs 2013)
2013 1 Mayıs’ı insanların toplanma özgürlüğü, 
ifade özgürlüğü, ulaşım hakkı ve hatta yaşama 
hakkını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarla 
tarihe geçti.
Gerekli güvenlik önlenmelerinin alınmasıyla 
Taksim’de barışçıl bir şekilde kutlanabilecek olan 

1 Mayıs, günlerdir süren tüm uzlaşmacı girişimlere 
rağmen, şu an itibariyle yalnızca Tarlabaşı Bulvarı 
ve Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden inşaat 
çalışmaları bahane edilerek insanlara yasaklandı. 
Tüm İstanbul’da ulaşım durduruldu ve emniyet güç-
leri sabahın erken saatlerinde Şişli ve Beşiktaş’ta 
bir araya gelmeye çalışan emekçilere insanlık dışı 
bir şekilde müdahale etti. Evler, hastaneler, ambu-
lanslar saldırılara hedef oldu. İnsanlar, sadece yan 

9.3.1.5. Ek 5: Taksim Dayanışması’nın 1 Mayıs’la İlgili Basın Açıklaması
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yana geldikleri için ve hatta kendi iradeleri ile da-
ğılırken bile, birebir gaz bombalarının hedefi oldu. 
Ölüm riski olanlar dahil, birçok yaralanma olayları-
nın yaşandığı 1 Mayıs’ta daha da ağır bilançoların 
ortaya çıkmaması, yine katılımcıların sağduyusu 
sayesinde gerçekleşti. Buna karşın yetkililerden 
gelen açıklamalar ise Emek ve Dayanışma gününü 
kutlamak isteyen insanları “marjinal” olarak göste-
rerek kendi yarattıkları şiddeti ve yasakçı zihniyeti 
meşrulaştırma çabası oldu.

Tüm bu olanlara karşı dünyada onlarca ülkede 
milyonlarca insanın coşkuyla kutladığı bir günü 
keyfi yasaklara dayanıp, 40 bin polisle kenti işgal 
ederek kâbusa çevirenlere karşı insanlar eme-
ğini, kentlerini, meydanlarını savunma iradesini 
gösterdiler. Daha önceki yıllarda da keyfi yasak-
larla emekçilere ve demokrasi güçlerine kapatılan 
Taksim Meydanı, yine bolca polis şiddetine rağmen 
yıllar süren mücadeleler sonucunda kutlamalara 
açılmış ve son birkaç yıldır kimsenin burnu dahi 
kanamdan yüz binleri bir araya getirmiştir. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmüş olan da-
vada da Taksim’in 1 Mayıs Alanı olduğu ve devle-
tin görevinin de bu alanda 1 Mayıs Bayramının gü-
venli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olduğu 
net bir şekilde ortaya konmuştur.

Mücadelenin ve dayanışmanın belleği olan 
Taksim’i tepeden inmeci rant projeleri ile beton-

laştıran, özelleştiren ve kimliksizleştirenlere karşı 
Meydanı Boş Bırakmamak bugün çok daha önem-
lidir. Nitekim 1 Mayıs’ın hemen öncesinde her 
türlü hukuksuzluğa rağmen Gezi Parkı’nda yapıl-
ması düşünülen inşaatın AVM ve rezidans olarak 
kullanılacağı Başbakan tarafından dillendirilmiştir. 
Kentin en önemli kamusal meydanına, hiçbir mes-
leki ve bilimsel gerekçe sunmadan, yaşayanların 
taleplerini, tarihi ve doğal çevreyi, koruma ilkelerini 
görmezden gelerek, anti demokratik bir şekilde bir 
rant alanına dönüştürme isteği, tüm bu yaşananla-
rın arkasındaki niyeti açıkça ortaya çıkarmıştır.

Bir kez daha belirtiyoruz: Taksim kentimizin en 
önemli kamusal alanı olarak, tüm bayramlarımızı, 
şenliklerimizi, sevinçlerimizi, tepkilerimizi ve hak 
taleplerimizi dillendirdiğimiz emek ve demokrasi 
meydanımızdır. Yalnızca alışveriş yapanların değil, 
herkesindir! İnsanların yaşam alanıdır, belleğidir.

Taksim Dayanışması olarak, yayalaştırma adı altın-
da meşrulaştırmaya çalışılan bu hukuksuz projeye 
karşı insandan, doğadan, tarihten, emekten yana 
mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirti-
yor; 1 Mayıs 2013 tarihinde, İstanbul’u yaşanmaz 
hale getirenleri, emekçilere ve tüm demokrasi güç-
lerine acımasızca yapılan saldırıları kınıyoruz!

Taksim Dayanışması Sekretaryası
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Kamuoyuna
5 Haziran 2013 

27 Mayıs 2013 tarihinde saat 22.00 sularında 
Taksim Gezi Parkı’nın fiilen yıkılması girişimi 
sonrası yaşanılan toplumsal duyarlılık karşısında 
hükümetin izlediği polis şiddeti nedeniyle başta 
Taksim İstanbul olmak üzere bütün yurtta, yurt-
taşlar demokratik tepkilerini ortaya koymaktadır.

Öncelikle hayatını kaybeden Abdullah Cömert 
ve Mehmet Ayvalıtaş’ın ailelerinin acılarını pay-
laşıyor, yaralanan binlerce yurttaşımıza acil şifa 
dileklerimizi iletmek istiyoruz.

Ne yazık ki, toplumun demokratik ve insan hakkı 
eksenli taleplerinin barışçıl ve demokratik şekilde 

ortaya konmasına karşı iktidar şiddet, baskı ve 
yasakçı politikalarına devam etmektedir. Tek bir 
yurttaşımızın burnunun kanamadığı, gerilimlerin 
ortadan kalkarak demokratik taleplerin dillendirile-
bildiği bir toplumsal iklime bir an önce kavuşmak 
için yoğun çaba harcadığımızın bilinmesini isteriz.

Bu nedenlerle; Taksim Dayanışması olarak aşa-
ğıdaki taleplerin Hükümet tarafından bir an önce 
yerine getirilmesi için somut adımların atılmasını 
bekliyoruz.

• Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi 
Parkına Topçu Kışlası adı altında ya da başka 
herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin ip-
tal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılma-
sını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin 
girişimlerin durdurulmasını, 

9.3.1.6. Ek 6: Taksim Dayanışması’nın Başbakan Yardımcısı Arınç’a İlettiği 
Talepler
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28.08.2013/2013.06.32584

TC İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na,

İlgi: Yargı kararı ile durdurulan Taksim Yayalaştırma 
Projesi hk.

27.08.2013 Tarihinde basında “Taksim Yayalaş-
tırma Projesi başladı” başlığı ile haberler çıkmış-
tır. Yerinde yapılan incelemede iş makinalarının 
yargı kararına ve toplumun tepkisine rağmen ça-
lışma yaptığı görülmüştür.

TC İstanbul 1. İdare Mahkemesi 06.06.2013 tari-
hinde, 2012/77 esas nolu, 2013/1084 sayılı karar 
ile, Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı yayalaştırma 
Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı değişikliklerinin koruma ku-
rul karar ve ilkeleriyle planlama esaslarına uygun 
bulmadığı için iptaline oy birliği ile karar vermiştir.

Bu karar ile Taksim Yayalaştırma Projesi’nin hu-
kuki dayanağı kalmamıştır. Bu karardan sonra iş 
makinalarının çalışma yapması suç teşkil etmek-
tedir. Yargı kararına ve uyarılara rağmen farklı ta-
rihlerde iş makinaları ile çalışma yapanların yanı 
sıra, onları çalıştıranlar ve çalışmalarına göz yu-
manlar aynı derecede sorumludurlar.

Söz konusu çalışmanın durdurulması için gereği-
ni bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Sami Yılmaztürk
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Dağıtım:
Gereği için
- İBB Başkanlığı’na
- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul II 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’ne

• Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten 
başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanı-
mını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu 
emri uygulatan ve uygulayan, binlerce, insanın ya-
ralanmasına, iki yurttaşımızın ölmesine neden olan 
sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri 
ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumlula-
rın görevden alınmasını, gaz bombası ve benzeri 
materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını, 

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için 
gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest 
bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açıl-
mayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, 

• 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta ol-
mak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, 
kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem 
yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini; 
ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıl-
masını TALEP EDİYORUZ. 

Bunun yanı sıra; 27 Mayıs 2013 saat 22.00’dan 
bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, 
sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükse-
len tepkilerinin içeriğinin, ruhunun, beklentilerinin, 
taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Yaşananları “marjinallikle” 
açıklamaya çalışmak görmezlikten gelmek anla-

mına gelir. Gezi Parkına müdahale ile simgeleşen 
iktidar anlayışının yurttaşlarımızda “yaşam tarzı-
na ve inançlarına müdahale ve hor görülme” bi-
çiminde algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci, 
yaşlısı ile büyük bir toplumsal tepki gösterdikleri; 
“biz varız, buradayız ve taleplerimiz var” biçimin-
de yanıt verdikleri görülmektedir.

Yükselen bu tepkinin içeriğinin; “başta 3. Köprü, 
3. Havaalanı, Kanal İstanbul, AOÇ ve HES’ler ol-
mak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve gün-
cel olarak Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 
Kanunu Tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve 
bölgemize ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun 
ve barış talebinin, alevi yurttaşlarımızın hassasi-
yetlerinin, kentsel dönüşüm mağdurlarının haklı 
taleplerinin, kadınların bedenleri üzerinde denetim 
kuran muhafazakar erkek politikalarına karşı yük-
selen sesin, üniversite, yargı ve sanatçılar üze-
rindeki baskılara karşı direncin, başta Türk Hava 
Yolu işçileri olmak üzere tüm emekçilerin hak 
gasplarına karşı taleplerinin, tüm cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele-
nin, yurttaşların eğitim ve sağlık hakkına ulaşımı-
nın önündeki tüm engellerin kaldırılması istemleri” 
olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.

Taksim Dayanışması

9.3.1.7. Ek 7: Şubemizin Yayalaştırma Projesi Hakkında İBB’ye Yazısı


