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T.e. ISTANBUL 9. iDARE MAHKEMESi BASKANLIGI'NA 

BiLiRKiSi RAPORU 

DOSY A ESAS NO : 2010/448 

HAKiM : Hakim Ay~egi.il Dokurlar (101832) 
DAVACI :TMMOB Mimarlar Odasl istanbul Biiyiikkent Subesi 

Vekili $erafettin Can Atalay 
DAVALI :TC Ki.iltUr ve Turizm Bakanhgl 

DAVAKONUSU 
TMMOB Mimarlar Odasl istanbul Biiyiikkent $ubesi; istanbul iii, Beyoglu ih;esi, Hiiseyinaga 
Mahallesi, SakIzagacl Sokak, 5 pafta, 338 Ada, 29,30,31,32,33 parselleri kapsayan adaya 
ili~kin T.C. Ki.iltUr ve Turizm Bakanltgl istanbul Yenileme Alanlan Ki.iltUr ve Tabiat 
Varhklanru Koruma Bolge Kurulu'nun 17.09.2009 gUn ve 954 saYlh; 09.10.2009 gUn ve 973 
saylll karan ve eki avan projelerin yiirUti.ilmesinin durdurulmasl ve iptali istemi ile arulan 
i~lemin dayanagl olan 5366 saYlh Ylpranan Tarihi ve Ki.iltUrel T~mmazlann Yenilenerek 
KOrunmasl ve Ya~atllarak Kullarulmasl hakkmda Kanun'un Anayasa'nm 5,35, 46 ve 63 lincii 
maddelerine aykmhgl itirazl ile istanbul 9. idare Mahkemesi'nde 2010/448 Esas No'lu T.C. 
Ki.iltiir ve Turizm Bakanhgl aleyhine a~tlgl dava, ilgili Mahkeme'nin 12.05.2010 tarihli karan 
sonucu "Dava konusu ~lem, uygulanmasl halinde telafisi gu~ veya imkanslZ zararlar 
dogurabileceginden, mahallinde k~if ve bilirki~i incelemesi yaptIrddlktan sonra bu 
konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yurutmenin durdurulmasma" karar 
vermi~tir. 

istanbul 9. idare Mahkemesi Naip Uyesi Ay~egiil Dokurlar Tarafmdan 2010/448 sayth 
davaya ili~kin olarak re'sen Bilirki~i se~ilen Do~.Dr.Ozlem Eren, Yrd.Do~.Dr.Suat <;aktr ve 
Yrd.Do't.Dr.Omer $iikrii Deniz'den olu~an Bilirki~i Heyeti'nin Naip iiye Ay~egiil Dokurlar'm 
Ba~kanhgl'nda 14.12.2010 tarihinde Beyoglu 338 Ada alaru iizerinde yaptlgl inceleme 
sonucunda Davah tdare ve Beyoglu Belediye Ba~kanhgl'ndan ilgili mahkemenin 14.12.2010 
tarihli ara karan ile; 

1- Dava konusu istanbul iii, Beyoglu il~esi, HUseyinaga Mahallesi, SakIzagacl sokak, 
5 pafta, 29,30,31,32,33 parselleri kapsayan adaya ili~kin 1/5000 ve 111 000 ol~ekli 
koruma ama~h imar planl, 

2- Dava konusu yere i1i~kin Koruma Kurulu onayh rolove, restitiisyon, restorasyon 
projeleri He birlikte tiim uygulama projeleri, 

3- Ye~il~am Sokagl'mn her iki taraflm gosteren siliietleri, 

4- Dava konusu yerde Istiklal Caddesi boyunca caddenin her iki tarafmI kapsayan 
siliietler, 

5- Dava konusu yerde bulunan binalann mimari statik raporlan, 

6- 06.05.2010 tarih ve 1555 sayIlI Koruma Kurulu karan 
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istenmi~ olup, bilgi ve belgeler, davacmm iddialan ile davahlann savunmalan goz ontinde 

bulundurularak, 

istanbul 9. idare Mahkemesi'nce; 


BiLiRKisi HEYETiNE YONELTiLEN SORULAR 

Bi1irki~i Heyeti'nden, dava konusu adadaki ~mmaza ili~kin ~agtdaki sorulann irdelenerek 

belirlenmesi istenmi~tir: 


1. Dava konusu t~lnmazm, kullarum amaCl ve yaplsal ozelliklerinin tarihi doku ic;indeki yeri 
goz online ahnarak ozetlenmesi, 

2. Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 say til istanbul Yenileme Alanlan Ktilttir ve Tabiat 
Varhklarmt Koruma Bolge Kurulu karan ve yenilme avan projenin tist Olc;ekli Koruma 
imar Planlanna uygun olup olmadlgl, 

3. Dava konusu karar ve ek projenin, ta~anmazm tescilli ktilttir varhgl ozelligi, tarihi degeri, 
icy ve dl~ gorilntimleri, karakteri ile kullarum amacma uygun olup olmadlgl, 

4. Soz konusu projenin, kentsel sit alam olarak belirlenen ve 	ta~mmazm ic;inde bulundugu 
bolgenin tarihi ve ktilttire dokusuyla uyumlu olup olmadlgl ve nihayet dava konusu karar 
ve ek projenin kamu yaranna uygun olup olrnadlgl. 

YRD.DOC.DR. SUAT CAKIR TARAFINDAN YAPILAN iNCELEME VE 
SAPTAMALAR 

Dava DoSyasl ic;eriginde bulunan bilgi, beIge ve doktimanlar ile istanbul Yenileme Alanlan 
Ktiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu tarafmdan konu ile ilgili yapllrm~ tUm 
kurul kararlan, istanbul Btiytik~ehir Belediyesi tarafmdan yapllarak onaylanan 1/5000 ve 
111000 olc;ekli Beyoglu Koruma Amac;h imar Planlan, istanbul 9. Mare Mahkemesi Naip 
tiyesi Ay~egtil Dokurlar B~kanllgmdaI4.12.2010 tarihinde yerinde yaptlgl ke~iflinceleme 
sonuc;lan ile DavaCl konumunda bulunan "TMMOB Mimarlar Odasl istanbul Btiytikkent 
~ubesi" yetkililerinin ve diger davacl yetkililerinin dava konusu koruma bolge kurulu 
kararlannm iptaline ili~kin gorti~ 1 savlan ve davah konumunda bulunan ilgili Bakanllk ve 
mUdahil davah yetkililerinin konuya yonelik savunmalan baglammda, Bilirki~i Heyeti 
tarafmdan yapdan inceleme ve saptamalar a~agldaki ~ekilde saptanml~tlr. 

1.1.PLANLAMA - KORUMA iLKELERi VE DEGERLENDiRME 

• 	 istanbul iIi, Beyoglu ilc;esi kapsammda bulunan alan; istanbul I Numarah Ktilttir ve 
Tabiat Varhklanm Koruma Kurulu'nun 07.07.1993 tarih ve 4720 say tIl karan ile tescil 
ve ilan olunan "Kentsel Sit Alam" ic;inde kalmaktadtr. Beyoglu Kentsel Sit Alaru 
1/5000 Olc;ekli Koruma Amac;h NaZlm imar Plaru ve 111000 Olc;ekli Uygulama imar 
Plaru ilgili koruma bolge kurullanmn uygun gorti~ti dogrultusunda yetkili idarelerce 
onanml~ ve ytirtirlUge girmi~tir. (Glincel olarak planlar glintimUzde yiirUrltiktedir) Bu 
planlarda dava konusu alan "Yenileme Alanlarl" lejantl ile tanlmlanml~ olup, plan 
htiktimlerine raporun "inceleme ve Degerlendirme boltimtinde" cevap verilecektir. 

• 	 Aym zamanda 28.03.2006 tarih ve 26122 saytll Resmi Gazete'de yayunlanarak 
ytirtirltige giren 20.02.2006 tarih ve 2006110172 saYlh Bakanlar Kurulu karan ile ilan 
edilen "Yenileme Alam" ic;inde kalrnaktadtr. 
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• 	 Dava konusu t~mmaziardan 338 ada, 30 ve 31 parsellerin kOrunmasl gerekii ta~mmaz 
kiiltiir varhgl olarak tescil kaydl bulunmamaktadir. 33 parsel ise eski 1, 27 ve 28 
parsellerin tevhidi He olu~mu~tur. (eski I, 27, 28 ile gOOiimiizdeki 29 parselin tescili 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek Kurulu'nun 14.07.1978 tarih ve 10538 
saVIll karan ile vapllmlstlr) Tevhit oncesi eski parsel numaralarl ile de kOrunmasl 
gerekli ta~lnmaz kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~ parsellerin, tevhit i~lemi 
yaplldlktan sonra gOOiimiizdeki parsel numarasl (33) ile tescil kaydl bulunmakla 
beraber, 29 (29 parselin tescili Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek 
Kurulu'nun 10.12.1976 tarih ve 9544 savIll karan ile vapllmlstIr) ve 32 parsellerde de 
korunmasl gerekli ta~lnmaz kiiltiir varhgl olarak tescil kaydl bulunmaktadlr. 

• 	 Yapl stogunun yogun oldugu 33 parselde koruma grubu belirlenmesi iyin yapllffil~ 
koruma kurulu kararlannda Cercle D' orient binasl iyin once 2-A-2 olarak belirienen 
koruma grubu, daha sonra ( 1 ) olarak belirlenrni~tir. Dava konusu kurul kara" ile de 
diter yamlarm da koruma grubu belirlenmis. taranar arasmda olusan ihtilalin 
ozunu teskil etmi$tir. 

1.2. DA V ACI iDDiALARI 

", Davacl vekili 12.03.2010 giinii istanbul Nobetyi idare Mahkemesi'ne kaYlth dilekyesinde, 
istanbul iii, Beyoglu ilyesi, Hiiseyinaga Mahaliesi, Saktzagacl Sokak, 5 pafta, 29,30,31,32,33 
parselleri kapsayan adaya ili~kin T.e. Kiiltiir ve Turizm Varhklanm Koruma Bolge 
Kurulu'nun 17.09.2009 goo ve 954 saYlh; 09.10.2009 goo ve 973 saYlll karan ve eki avan 
projelerin yiiriitiilmesinin durdurulmasl ve iptali istemi ile dava aytlglDl, 

* Soz konusu alanda istanbul 1 No'lu Koruma Kurulunun 29.08.1981 ve 2917 sayth karan 
He "Cercle D'orient binasl ile Emek Sinemasmda miidahale bi~iminin i~ ve dl~ 
gOriiniimlerini, karakter ve goriinen malzeme ile siislemelerin ve plan ozelligini 
bozmayacak miidahalelerin bi~iminin ise gabarisini, d~ mimari goriintiisiinii aynen 
korumak kaydlyla, i~ ta~IYlcl elemanlara, kat planlarl, malzeme ve mimari 
yenilenebilecek yapdar maddesine gore uygun olduguna, rolOve ve detaylarmm uygun 
olduguna, avan projenin Cercle D'orient binaslDi ge~en nst iki katm iptali; Emek 
Sinemasl altmdaki otopark katlarmm iptali" ~artlanyla prensip olarak "uygun bulunan" 
ve buna gore hazulanacak uygulama projesinin kurula iletilmesine karar veri len avan proje ve 
ilgili kurul karan, istanbul 2. idare Mahkemesi'nin 10.11.1999 goo ve 1999/1152 savIll karan 
He "kamu yarara ve koruma ilkelerine uygunluk goriilmemesi" sebebi ile iptal edildigini, 

* Biitiin bu bilimsel, kiiltiirel ve sivil mimari mirasm korunmasma ili~kin gerekyelere, 
tespitlere ragmen, istanbul 1 No.lu Kiiltiir ve Tabiat Varhklan Koruma Kurulunun 25.06.2004 
glin ve 1850 sayIll yazlsmda aylkya belirtildigi iizere gerekli izinler almmadan 1993 ytlmda 
Emekli sandlgl tarafmdan Kamer in~aat admda bir ~irkete kiralanan; istanbul II No.lu Kiiltiir 
ve Tabiat Varhklan Koruma Bolge Kurulu Miidiirliigii'nOO 27.06.2007 goo ve 1196 saYlh 
yazlsl ile dosyasmda satI~l ve tahsisi ile ilgili bilgi bulunmadlgl bildirilen soz konusu adaya 
ili~kin BEYOGLU BELEDiYESi TARAFINDAN ALANDA CERCLE D'ORiENT 
BiNASI BARiC; BiJTirN TESciLLi YAPILARIN 'YlKIMINI VE TiYATRO 
DEKORU GiBi SADECE CEPHELERiNiN YENi MALZEME iLE iN~ASINI 
ONGOREN OZELLiKLE DE YUKARIDA OZELLiKLERiNi ARZ ETTiGiMiz 
EMEK SiNEMASININ YIKILARAK SOZ KONUSU YERDE iN~A EDiLECEK BiR 
ALI~VERi~ MERKEZiNiN UST KATINA KOPYALANMASINI ONE SUREN AKIL 
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ALMAZ BiR TEKLiFLE YENiLEME ALANLARI KULTUR VE TABiAT 
VARLIKLARINI KORUMA BOLGE KURULU'NUN 09.10.2009 TARiH 973 NOLU 
KARAR iLE PRENSiPTE UYGUN OLDUGUNA KARAR VERiLDiGi, 

* Davah idare'nin i~lemi neden, konu ve maksat yonUnden hukuka ve mimarhk ilkelerine 
aykm oldugunu, idari i~lemin uygulanmasmda UstUn kamu yaran bulunmadlgml, zira amlan 
karar ve eki avan projeler korunmasl gerekli kUltfrr varhgl yapIlar olarak aynea teseil edilmi~ 
olan mimari ve kUltlir miraslmlz niteliginde bulunan teseilli ve korunarak y~atllmasl birisi 
haril( tlimUnUn YlkIlmasml ongordiigUnii, 

* Yargllama konusu karar eki projeler koruma imar planlan ve yaplla~rna ko~uluna bagh 
olmadan ilave katlar ve bodrum katlar diizenleyerek parsel ve ada morfolojisi diizeninin 
dl~mda ve farkh mimari anlayI~larla ada bazmda tiearet ve ah~veri~ merkezi gibi kullam~lar 
onerdigini, bu durumu il(ine sindiremeyen aneak karan prensipte onaylamak durumunda 
blfakIlan Yenileme Kurulu iiyelerinin I(eli~kilerinin alman karara yansldlglm, 

* "¥argilama konusu kurul kararmda 29, 30, 31, 32, 33 (Eski 27,28,1) parseUeri 
kapsayan 338 ada yenileme avan projesinin uygulanabilmesi i~in bu parsellerin 
tevhidinin uygun olduguna", denildikten sonra; "istanbul II Numarah Kiiltfrr ve Tabiat 
Varhklarmt Koruma Kurulu'nun 26.06.1996 gUn 7894 sayIll kararla koruma grubu II olarak 
belirlenen ve 02.07.1963 tarihinde 27, 28, 1 parseller ile olu~an 33 parseldeki tevhidi ile 
ol~tugu bu parseldeki yapdann birden fazla olmasl sebebiyle bu yapllann teseil durumlan ve 
koruma gruplanmn ayn ayn degerlendirilmesi sonueunda: 

iptali istenen Koruma Bolge Kurulu kararlanndan ~agldaki maddeler goz onUne 
ahndlgmda 

4) (bak. Koruma BOlge Kurul kararl) 1939 tarihinde yapllml~ olan sinema tarihindeki 
onemi ile tavan ve duvarlarmm estetik degerlerinden dolayI teseilinin devarmna 

11) Emek Sinemasl Salonu il(in teklif edilen miidahale yontemlerinin uygulama 
projesi ~amasmda altematifieriyle birlikte kurulumuza sunulmasma 
12) Ada bazmda sinema i~levi dl~mdaki i~levlerin sinema fonksiyonunun sfrrekliligini 
saglayaeak ve film sektoriinii destekleyeeek i~levleri de il(ereeek ~ekilde olmasl 
gerektigine karar verildi" 

denilerek kendi kararIDl ve projeleri yok hiikmiinde saydlgl, ancak bu arada bir onceki 
karannda da ilgi tuttugu "Cercle D'orient bin as I i1e Emek Sinemasl'nda miidahale 
bi~iminin i~ ve dl~ goriiniimlen, karakter ve goriinen maJzeme ile siislemelenni ve plan 
ozelligini bozmayacak miidahalelerin yapdabilecegi yapdardan oldugu" karan He de ters 
dii~mek adma Emek Sinemasl'nm mimarhk ve koruma tarihindeki onemine binayen 
10.2009-973 numarall karardaki 4 Uneii madde ile 1939 tarihinde yaptlml~ olan tavan ve 
duvarlanmn estetik korunmasma indirgendigini, 

* Bu durumun aym yaplyla ilgili I(ok farkll, iki deger tamml ve bagh miidahale tamml 
yapllmasl durumunu yarattlglm, ulusal ve uluslar araSI normlara aykm bir karann ortaya 
I(lkanldlglm ve Emek Sinemasmm avan projede ongoriildiigii gibi YlkIml tehlikesine yol 
al(tlgml, 
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* Aynca bu ayncahkh ve usulsiiz uygulamalann kentsel sit alanlanmn biitiiniinde e~itsiz ve 
farkh uygulamalara neden oldugunu, bu anlami ile de koruma, kullanma, bilim; ve 
davram~lanna kOtii omek te~kil ertigini, korumaya ili~kin uluslar araSI metinlere aykm 
omekler olarak evrensel raporlara konu edildigini, 

* Yargtlama konusu karann evrensel koruma ve yenileme ilkelerine aykm oldugunu, bu 
kararlann uygulanmasmda kamu yaran bulunmadlgml, 

* Bolgede tarihi, sosyal ve kiiltiirel yapisim hi\= dikkate almadan, sanki bo~ bir alam 
planhyormu~\=asma kararlar iireten soz konusu avan proje uygulandlgl takdirde geri donii~ii 
olmayan fiziki ve sosyal bir tahribat yaratllacaglm, 

* YargIlama konusu idari i~lemin daha once usuliine uygun olarak verilmi~ koruma kurulu 
kararlarma ve i\=tihatlara aykm oldugunu, 

* istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat VarhklaTlm Koruma Bolge Kurulu, istanbul I 
Numarall Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 12.7.1995 gUn ve 6848 
saYIh karanyla belirlenen Beyoglu Kentsel Sit Alam iyerisinde Kentsel ve Tarihi Sit Alam 
karan geregine aykm olarak karar aldlglnI, Kurulun ilgili kanun geregince Koruma Yiiksek 
Kurulu kararlarma uygun karar almasl gerekirken, alml~ oldugu kararm bu karara aykmhk 
olu~turdugunu, 2863 sayIll Kiiltiir ve Tabiat Varhklarml Koruma Kanunu geregince koruma 
karan ahnml~ mekanlar ve binalar i\=in e~degerde bir kurul tarafmdan alman karar ile eski 
kararlann ve ahnml~ bulunan yargl kararlanmn etkisizle~tirilmesi yo luna gidildigini, 

* Yargllama konusu idari i~lernin genel diizenleyici i~lemlere, mimarhk ve koruma ilkelerine 
ve hukuka aykm oldugunu, 

* YargIlama konusu idari i~lemin Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Yiiksek Kurulu'nun 
05.11.1999 tarih ve 660 saYlh ilke karanna aykm oldugunu, 

* Yargllama konusu idari i~lemin ilgili uluslararasl sozle~melere aykm oldugunu, 

YargIlama konusu idari i~lem ve eki avan projenin hukuka aykIn olmasl ve idari 
i~lemin uygulanmasl durumunda telafisi gii~ zararlarm dogacagl a~lk oldugundan, 
i~lemlerin ba~laml~ oldugu da gozetilerek ve telafisi olanakslZ zararlar meydan 
gelmeden yuriitmenin durdurulmasl ve istanbul Yenileme Alanlan Kiiltur ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 17.09.2009 tarih ve 954 saYlb ve 09.10.2009 gun 
ve 973 saydl kararlarmlD iptali istenmektedir. 

DavaCl yamnda davaya miidahil olarak katllan Elsa Zgoridis, Suat Tiitiinciioglu, ismail Ahrnet 
Sarper Vekili Av. Hasan Tiftik tarafmdan 22.04.2010 tarihinde veri len dilekyeyle 
menfaatlerinin ihlal edildigi gerek\=esiyle davacl yamnda davaya miidahil olarak katIlma 
talebinde buiunmu~lardir. Mahkeme tarafmdan 17.06.2010 tarihli karar ile miidahale 
isteminin kabuliine karar verilrni~tir. 

1.3. DAV ALININ SAVUNMASI 

~iiltiir ve T~zm Bakanllgl vekili 30.04.2010 giinlii mahkemeye kaytth cevabi dilek\=esinde 
Istanbul 2. Idare Mahkemesinin 10.11.1999 gUn ve 199911152 saYlh karan ile restitiisyon 
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projesi yapIlmadan onaylanan restorasyon projesinde "kamu yaran ve koruma ilkelerine 
uygunluk goriilmedigi" belirtilerek 20.05.1998 gUn ve 9971 saYlh kurul karannm iptal 
edildigini, Danl~tay 6. Dairesinin 21.11.2001 gun ve E:2000/4365 K:2001l5784 saYlh 
karanyla da onandlgml, 

istanbul Yenileme Alanlarl KUltilr ve Tabiat Varhklarlm Koruma B51ge Kurulu' nun 
05.03.2010 gUn ve 1324 saylh karan He; " istanbul iii, Beyog1u ils;esi, Huseyinaga Mahallesi, 
5 pafia, 338 ada, istiklal Caddesi ve Ye~ils;am Sokaktan cephe alan, 

1- 33 parseIde yer alan, L grup korunmasl gerekU kUliiir varbgl olarak tescilli, 
Cercle D 'orient yaplsma ili§kin, rblbve, anaUlik rolbve, rblove sistem detaylan, 
oda sistem detaylan rblbvesi, do§eme tavan plan/an rblbvesi ile restitiisyon, 
restitiisyon sistem detaylan, oda sistem detaylan restitiisyonu, db§eme tavan 
planlan restitiisyonunun uygun olduguna; 

2- 33 parselde yer alan, ILgrup korunmasl gerekli kUltiir varlzgl olarak tescilli, 
Melek Apartmam 'mn rblbve, rolbve sistem detaylan ve restitiisyon, restitiisyon 
sistem detaylarmm uygun olduguna, 

3- 33 parseIde yer alan, ILgrup korunmasl gerekli kUltiir varbgl olarak tescilli, 
iskelinj Apartmam 'nm (Pervelitch ve 1950 tarihU Suat Nirven Haritalarmda 
gefen adl ile) rblbve, anaUtik rblove, rolOve sistem detaylan ve restitiisyon, 
restitiisyon sistem detaylarmm uygun olduguna, 

4- 33 parselde yer alan, ILgrup korunmasl gerekli kii/tiir varlzgl olarak tescilli, Emek 
Sinemasl Salonu 'nun rolOve, anaUtik rolOve, rolOve sistem detaylan ve 
restitiisyon, restitiisyon sistem detaylarmm uygun olduguna, 

5- 33 parselde yer alan, ILgrup korunmasl gerekli kUltiir varlzgl oZarak tescilli, ipek 
Sinemasl 'mn rolove, rolOve sistem detaylan ve cephe restitiisyonu, restitiisyon 
sistem detaylarmm uygun oZduguna, 

6- 33 parselde yer alan tescilsiz, Riiya Sinemasl'mn rolbvesinin beige olarak 
kabuliine, 

7- 33 ( Eski 27 ve 28 ) parselde yer alan, ILgrup korunmasl gerekli kiiltiir varlzgl 
olarak tescilli, yapllarm rolove, rOlove sistem detaylan ve restitiisyon, restitiisyon 
sistem detaylarmm uygun olduguna, 

8- 338 ada bazmda hazlrlanan rolOvenin beige olarak kabuliine; bu yapzlara ili§kin 
restorasyon ve uygulama projelerinin belediyesi kanab ile Kurulumuza 
iletilmesine karar veri/di" 
denildigini, 

istanbul Yenileme Alanlan Kultilr ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 
?5.03.2010 gUn ve 1371 saYlh karan He; "istanbul iIi, Beyoglu ils;esi, Huseyinaga Mahallesi, 
Istiklal Caddesi ve Ye~i19am Sokaklan ile s;evrili, 338 adada 29,30,31,32 parsellerde Kurulun 
09/10/2009 tarih ve 973 saytll karan ile uygun bulunan Yenileme Avan Projesinde istenilen 
ko~ullara uygun olarak hazulandlgl anl~tlan uygulama projesinin degerlendiri1mesi 
sonucunda; 

6 




1- 33 parselde yer alan Lgrup korunmasl gerekli kUltiir varl1g1 olarak tescilli, 
Cercle D'orient binasmm (A Blok) Danl~tay 6.Dairesi Esas: 2000/4365, Karar: 
2001/5784 sayIll karanna ve Kultiir ve Tabiat Varhklarml Koruma Yuksek 
Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayIll ilke karar! dogrultusunda Lgrup 
korunmasl gerekli kUltUr varhgma uygun mUdahaleler igerdigi ve istanbul I 
Numaral1 KultUr ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu'nun 29108/1981 
tarih ve 2917 sayIll karanna uygun olarak tavan ve duvarlanndaki suslemelerinin 
korundugu anla~tldl~hndan ozglln malzemesi, ozgUn ta~lylcl sistemi ve ozglln 
fonksiyonuyla yenilenmesini iceren restorasyon projesi, restorasyon projesi 
mudahale analizi, mudahale analizi proiesi ve raporlanmn uygun olduguna; 
istanbul Teknik Universitesi'nin 08.03.2010 tarih ve Mi-2010-07 no.lu Teknik 
Raporu mudahale onerileri dogrultusunda restorasyonun yapIlabilecegine, 
mudahale srrasmda ortaya ytkacak bulgulara ili~kin bilgi ve belgelerin, restorasyon 
projesi llzerine i~lenerek, rapor ve fotograflanyla birlikte Kurulumuza iletilmesine, 

2- 33 parselde yer alan, ILgrup kOrunmasl gerekli kUltiir varl1gl olarak tescilli, 
isketinj Apartmam'mn (Pervetitch ve 1950 tarihli Suat Nirven Haritalannda geyen 
adl ile) (C Blok) ta~lYICl sistemi ve malzemesiyle ozgiin ~ekilde korunmasma 
yonelik mudahaleleri iyeren restorasyon projesi, restorasyon projesi mudahale 
analizi, mudahale analizi projesi ve raporlanmn uygun olduguna; istanbul Teknik 
Universitesi'nin 08/03/2010 tarih ve Mi-2010-17 no.lu Teknik Raporu mudahale 
onerileri dogrultusunda restorasyonunun yapdabilecegine, mudahale sonraSl ortaya 
ytkacak bulgulara ili~kin bilgi ve belgelerin, restorasyon projesi llzerine i~lenerek, 
rapor ve fotograflanyla birlikte Kurulumuza iletilmesine; 

3- 33 parselde yer alan, II.grup kOrunmasl gerekli kUltiir varhgl olarak tescilli, 
ipek Sinemasl'mn (B 1 Blok) in~asl slrasmda Cercle D'orient yaplslllin arka 
cephesini kapatmasl sebebiyle Danl~tay 6.Dairesi'nin Esas:2000/4365, 
Karar:2001l5784 say1l1 karan dogrultusunda Cercle D'orient binasmm arka 
cephesinin a£lga ~lkanlmasl gerekliligi nedeniyle Ye~il<;am Sok$'na bakan 
cephesinin korunmasl gerekli kultur varhgl olarak tescil edilmesi yonllndeki 
Kurulumuzun 09/10/2009 tarih ve 973 saYlh karan dogrultusunda kUltur varhgl 
olan cephesinin korunarak Cercle D'orient binaslmn arka cephesini gorllniir kIlan 
ve Yenileme A van Proiesi dogruItusunda hazlrlanan restorasyon projesi, mudahale 
analizi, mudahale analizi projesi ve raporlannm uygun olduguna; istanbul Teknik 
Universitesi'nin 08/03/2010 tarih ve Mi-20 1 0-17 no.lu Teknik Raporu mudahale 
onerileri dogrultusunda restorasyonun yapdabilecegine, mudahale SOnrasl ortaya 
ylkacak bulgulara ili~kin bilgi ve belgelerin, restorasyon projesi llzerine i~lenerek, 
rapor ve fotograflanyla birlikte Kurulumuza iletilmesine; 

4- 33 parselde yer alan, II.grup korunmasl gerekli kUltiir varhgl olarak tescili, 
Melek Apartmam'mn (B2 blok) Emek Sinemasl insasl slrasmda fuaye olarak 
dllzenlenen zemin katmda taslYlCl duvarlanmn ve ozgUn plan §emasmm tahrip 
edilmis olmasl ve teknik rapor dogrultusunda ust katlanmn ta~lma sorunu ve 
deprem davram~lm olumsuz etkileyecek bir dllzensizligin ortaya <;lkmaslyla 
birlikte Kurulumuzun 0911 012009 tarih ve 973 saytll karanyla sokak silUetine katkl 
sa~ la an ce hesine a ~ ladl ~ 1 i in tescilinin devamma karar verilen a lmn 
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kiiltiir varhgl olan cephesinin korunarak arka tarafm yeni yapllanma kapsammda 
degerlendirilmesinin uvgunlugu yoniindeki Yenileme A van Projesi dogrultusunda 
hazlflanan restorasyon projesi, restorasyon projesi miidahale analizi, miidahale 
analizi projesi ve raporlannm uygun olduguna; istanbul Teknik Universitesi'nin 
08/03/2010 tarih ve Mi-201O,17 no.lu Teknik Raporu miidahale onerileri 
dogrultusunda restorasyonun yapdabilecegine, mildahaleler sonraSl ortaya 9lkacak 
bulgulara ili~kin bilgi ve belgelerin, restorasyon projesi iizerine i~lenerek, rapor ve 
fotograflanrun Kurulumuza iletilmesine; 

5- 33 (Eski 27 ve 28) parselde (B blok) yer alan, ILgrup kOrunmasl gerekli 
kiiltiir varhgl olarak tescilli yapIlann arka boliimlerinin Riiya Sinemasl'run 
in~aslyla tahrip edildiginin anl~llmasl ile birlikte Kurulumuzun 09.10.2009 tarih 
ve 973 saytll karanyla sokak siliietine katkI saglayan cepheleri sebebiyle tescilinin 
devamma karar verilen yapllann kiiltiir varhgl olan cephelerinin korunarak arka 
taraflanrun yeni yapdanma kapsammda degerlendirilmesinin uygunlugu 
yoniindeki Yenileme A van Projesi dogrultusunda hazrrlanan restorasyon projesi, 
restorasyon projesi miidahale analizi, miidahale analizi projesi ve raporlanrun 
uygun olduguna; istanbul Teknik Universitesi'nin 08/03/2010 tarih ve Mi-2010-17 
no.lu Teknik Raporu miidahale onerileri dogrultusunda restorasyonun 
yapIlabilecegine, miidahaleler sonrasl ortaya S:lkacak bulgulara i1i~kin bilgi ve 
belgelerin, restorasyon projesi iizerine i~lenerek, rapor ve fotograflanrun 
Kurulumuza iletilmesine; 

6- 338 ada 33 parselde yer alan Riiya Sinemasl'run Cercle D'orient binaslru 
tahrip ederek in~a edildigi tespit edildiginden Kurulumuzun 09.10.2009 tarih ve 
973 saYlh karanyla korunmasl gerekli kiiltiir varhgl olmadlgma karar verilen Riiya 
Sinemasl'run 33 parse Ide bulunan eski 27-28 parsellerinde yapdarm planlanrun 
biiyilk o19iide taOOp ederek insa edildiginin rolove ve restitiisyon projeleri He sabit 
olmasl sebebiyle kaldmlmaslru ongoren uygulama projesinin uygun oldugun!!, 

7- 33 parse Ide yer alan, II.grup korunmasl gerekli kiiltUr varhgl olarak tescilli, 
Emek Sinemasl'nm (B3 blok) kom~u binalar arasmdaki i9 iceliginin diizensizlik 
olu~turmasl nedeniyle ta~lYICl sisteminin binarun iyile~tirme olanaklanru biiyiik 
ol9iide klsltladlgt, sinema salonunun donemin ya~am kiiltiiriinii yansltmasl ve 
mimari bezemeleri nedeniyle korunmasl gerekli kiiltiir varhgt ozelligi tas1d1g1 dl~ 
cephesinin ise kOrunmasl gerekli kiiltiir varhgl ozellikleri taslmadlID ve sokak 
alglsmm bulunrnadlgmm anlastlmasl nedeniyle ve istanbul Teknik 
Dniversitesi'nin 08/03/2010 tarih ve Mi-2010-17 no.lu Teknik Raporunda ayru ada 
smulan ir:;;inde kalmak ve salonun ozgiin mimarisi ve siislemeieriyle birlikte 
ya~atllmasl kaydl ile yerinin degistirilmesinde (yapmm tasmmasmda) koruma 
ilkelerine aykm bir durum olmadlgtru tespit eden uzman gorii~leri ve Avrupa 
Mimari Miras Sozlesmesi'nin 5.maddesindeki ko~ullann olusmasl sebebiyle 
siirdiiriilebilir korumanm saglanabilmesi icin 2863 saYlh kanunun 20.Maddesi ile 
"Kiiltiir ve Tabiat Varhklanru Koruma Yiiksek Kurulu'nun ve Koruma Bolge 
Kurullan Cahsmalan He Koruma Yiiksek Kurulu'na Yapllacak itirazlara Dair 
Yonetmelik" in 11.maddesinin k flkrasl hiikiimleri kapsammda Kurulumuzun 
09.10.2009 tarih ve 973 saYlh karanvla ILgrtlJ2 korunmasl gerekli taSlnmaz kiiltiir 
varhvl olarak tescil' ek Sinemasl Salonu'nun naklinin erekliWini 
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gorlildUgUnden KilltUr ve Tabiat Varhklanm Koruma YUksek Kurulu'nun 
05.11.1999 tarih ve 660 sayIll ilke karan I -2b maddesinde tammianan esash 
onanm yontemierinden olan ta~lma (Moving) uygulamasmm l.altematif olarak 
onerilen mUdahaleler dogrultusunda ydolmadan I sokUlerek tasmmasma, 

• 	 Amlan mUdahaleler dogrultusunda alanda, Yei'il((am Sokagl'nm killrur 
tarihimizdeki onemine uygun olarak sinemalarda olui'an kUltUrel tesis 
projesinin i((inde yer alan destekIeyici satl~ Unitelerinde ilk TUrk filmlerine ait 
afii'ler, ilanlar, eski-yeni montaj makineleri, sessiz sinemaclhgm ilk omekleri 
filmIer, kosrurnler vb. objelerin sergilenmesi, satli'lanmn yapllmasl gibi sinema 
konseptleriyle ilgili fonksiyonlara da yer verilmesinde killtUrel a((ldan kamu 
yaranmn oimasl, yUrUrlUkteki 1/5000 Olcrekli Beyoglu Koruma Ama((h Nazlm 
imar Plam'na uygunlugu, KUltUr ve Tabiat Varhklanru Koruma YUksek 
Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 saYlh ilke karanmn 2.(( maddesinde 
belirtilen (Y eni i~lev verilecek yapIlarda eklerin niteligi ve kOrunmasl gerekli 
killtUr varhglyla bUtUnle~mesi) hUkUrnlerine aykm olmamasl, yogunluk, 
kademelendirilmi~ kUtleler, konum, yUkseklik, mimari ozellik, yapl malzemesi 
renk gibi uygulamalann sit alammn doku ozelligine ve kent silUetine olumlu 
etkileri goz onUne almarak Yenileme Uygulama Projesinin anIlan killtiir 
varltklanna ili~kin restorasyon projeleri, restorasyon projeleri mUdahale 
analizleri ve teknik raporlanyla birlikte uygun olduguna; proje alanmda 
yenileme uygulama projesi esaslan dogrultusunda yetkili idare denetiminde 
sokillecek, degi~tirilecek, bo~a1tIlacak bOlUmlerde uygulamamn ve uygulama 
bUtUnlUgUnUn 660 saYllt ilke karan geregi proje mUellifi denetiminde 
sUrdUrUlmesine, temel kazt ((ah~malanmn istanbul Arkeoloji MUzeleri 
MUdUrIUgU'nUn denetiminde yapIlmasIna, karar verildi" denildigini, 

• 	 Cercle D'orient binaslrun 1979 ytlmda yandtgmdan bugUne kadar onanmmm 
yapIlamadlgml, Kurul tarafmdan koruma grubunun 1 olarak belirlendigini ve 
Ylktlmadan restore edilmesinin sagiandlgl, isketinj Apartmam 'nm Ylktlmadan 
restorasyon projesi onaylandlWru, 

• 	 Dava dilek((esinde Emek Sinemasl'nm Ylktlacagmdan bahsedilmekle birlikte, 
660 sayIll ilke karannm I.MUdahale Bicimleri ba§hgl altmd~ b. Esasll OnaTlm 
restorasyon alt ba#lgmda, "Yapmm roloveye dayanan restitiisyon ve 
restorasyon projeleri ile diger ilgili belgelerin iferikleri ve olfekleri koruma 
kurulunca belirlenen miidahalelerdir. (Saglamltl§tlTma (Konsolidasyon), 
Temizleme (Liberasyon), Biitiinleme (Reintegrasyon), Yenileme 
(Renovasyon), Yeniden Yapma (Rekonstriiksiyon), Ttqlma (Moving) ) 
Projelerin bu ilke karaTl ekinde verilen "Rolove, Restitiisyon, Restorasyon 
Proje Hazzrlama EsaslaTl" na gore hazzrlanmasma" denilmi§ olup, bu 
kapsamda Ttqlma (Moving) yapllabileceginin belirlildigi, 

• 	 Davaya mUdahil olarak katIlan Kamer in~aat Tic. San. ve Tic. Ltd. $ti.' ne ait 
12.05.2010 gUnU mahkemece kaYlt altma alman dilekyede ; yargllama konusu 
kurul karanmn iddia edildiginin aksine koruma ve imar mevzuatma uygun 
ahndlgl, 
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• 	 Amlan karar eki avan proJenm, avan proje yaplm teknigine uygun olarak 
hazulanml!? ve projede yapdacak uygulamanm genel nitelikleri Kiiltlir ve 
Tabiat Varhklanm Koruma Yiiksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 saYlh 
ilke karanmn II-I;; maddesine uygun olarak, cephe ve estetik ozelliklerinin 
uygulama projesinde hangi koruma kriterleri kapsarnmda ele aiInmaslm 
belirlemek amaclyla kiitlesel ili!?kileri yansltmaSl aC;lsmdan gosterildigini, 
Takiben kurul tarafmdan onaylanan RolOve, Restitiisyon ve Restorasyon 
projelerinde ise her tiirlii in!?ai ve fiziki miidahaleler en ince aynntlsma kadar 
belirtilerek 5366 saYlh ve 2863 saYlh yasalarda ongoriilen kurallar kapsarmnda 
hazulandlglm, 

• 	 Bu kapsarnda avan projede tammlanan kiitle i1i!?kisi esaslan dogrultusunda 
cephe ve estetik ozellikleri geli!?tirilen projenin, istanbul Yenileme AlanIan 
Kiiltlir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu'nun 25.03.2010 tarih ve 
1371 saYlh karannda belirtildigi iizere "•••• yogunluk, kademelendirilmi.$ 
kutleler, konum, yukseklik, mimari ozellikler, yap' malzemesi, renk gibi 
uygulamalarm sit alamnm doku ozelligine ve kent siluetine olumlu etkileri 
goz onune almarak ••• "uygun bulundugunu, 

• 	 Onaylanan avan projenin, iddia da belirtilenin aksine istanbul 2.idare 
Mahkemesi'nin karannda belirtilen eksikliklerin tamarnlanarak hazrrlandlglm, 

• 	 Onaylanan avan projenin telafisi giic; sonuc;lar dogurmadlgl gibi, tarn aksine 
koruma lehine c;oziimler getirdigini, nihayetinde rolove, restitiisyon ve 
restorasyon projeleri ve rapodannm ilgili koruma bolge kurulu kararlan ile 
~'koruma hukuku ve ilgili mevzuatma, konu ile ilgili yarg' kararlarma, konu 
ile ilgili yururlukteki eski butun kurul kararlarma" uygun oldugu yoniinde 
karar aldlglm, 

• 	 Yiiriitmenin durdurulmasl ve iptali talep edilen yenileme avan proJesmm 
uygunlugu ve sonuc;lanan kurul kararlanmn sonuc;lanm dogurmu!? oldugunu, 

• 	 A van projenin uygulanmasl halinde telafisi giiC; ve imkanSlZ zararlann 
dogmaslmn soz konusu olmadlglm, zira avan projenin tek b~ma 
uygulanmasmm miimkiin olmadlgIm, yiiriirliikte bulunan koruma arnac;h imar 
planl hiikiimlerine uyuldugu, 

• 	 Davacmm iddiasma esas olu!?turan istanbul I Numarah Kiiltlir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kurulu'nun 29.08.1991 tarih ve 2917 saYlh karannm da 
dava dilekc;esinde belirtilen itirazlarla bir ili!?kisinin bulunmadlglm, aksine 
dava konusu yapIlardan Serkldoryan binasmm eldeki belgelere gore tavan ve 
duvar siislemelerinin korunmasmm onemini vurgulayan karar olmakla beraber ,. 
Istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge 
Kurulu'nun restorasyon projelerini uygun buldugu projelerinin bu karara 
uygun oldugu belirtilerek, diger dayanaklan ve bilimsel gerekc;elerinin 
belirtildigi, 

• 	 iddia edilenin aksine proje alanmda diizgiin durumda bulunan hic;bir kiiltlir 
varhglmn yok edilmedigi ve YlkIlmadlgml, 
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• 	 Projelerin tamarnmm aynen 660 sayIll ilke karannda tamrnlandl~h ve 
gosterildigi ~ekilde hazlrlandlgml, belirterek davamn reddini isternektedirler. 

1.4. iPTALi iSTENEN KORUMA BOLGE KURULU KARARLARI 

DavaCl tarafmdan iptali istenen istanbul Yenilerne Alanlan KUltUr ve Tabiat Varhklanm 
Korurna Bolge Kurulu'nun 17.09.2009 gUn ve 954 saYlh karannda "istanbul iii, Beyoglu 
ilfesi, Hiiseyinaga Mahallesi, Saklzagacl Sokak, 5 pafta, 338 ada avan projesi hakkmda 
miizakerelerin devamzna" karar verilrni~tir. 

DavaCl tarafmdan ikind olarak iptali istenen istanbul Yenilerne Alanlan KUltUr ve Tabiat 
Varhklanm Korurna Bolge Kurulu'nun 09.10.2009 gUn ve 973 saYlh karannda "5366 sayllz 
kanuna istinaden olu$an ve Bakanlar Kurulu'nun 20.06.2009 gUn ve 2006110172 sayzlz karan 
ile Yenileme Alam olarak belirlenen alanda kalan, jstanbul ili, Beyoglu ilr;esi, HiJseyinaga 
Mahallesi, Saklzagacl Sokak, 5 pafta, 338 ada' ya ili$kin jstiklal Caddesi ve Ye$ilr;am 
Sokak'tan cephe alan 29,30, 31, 32, 33 (Eski 27.28, 1) parselleri kapsayan 338 ada yenileme 
avan projesinin uygulanabilmesi ir;in bu parsellerin tevhidinin uygun olduguna, teklif edilen 
avan projenin prensipte uygun olduguna, 

jstanbul II Numaralz Kiiltiir ve Tabiat Varlzklarml Koruma Kurulu'nun 26.06.1996 giin ve 
7894 sayllz karanyla koruma grubu II olarak belirlenen ve 02.07.1963 tarihinde 27, 28, 1 
parseller ile olu$an 33 parseldeki tevhidi ile olu$tugu bu parseldeki yapzlarm birden Jazla 
olmasl sebebiyle bu yapllarm tescil durumlarz ve koruma gruplarzmn ayrz ayrz 
degerlendirilmesi sonucunda; 

1- 338 ada, 33 parselde bulunan Cercle D'orient yaplsmm koruma grubunun I 
olarak belirlenmesine, 

2- Melek Apartmam 'nm Ye$ilr;am SOkagl 'na bakan on cephesinin sokak siliietindeki 
konumu, mimari ve estetik degeri yoniinden ozellik gostermesi dikkate almarak 
tescil kaydmm devamma ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 

3- jsketinj Apartmam'mn (Pervetitch ve 1950 tarihli Suat Nirven Haritalarz 'nda 
ger;en i/e) Ye$ilr;am Sokak cephesindeki konumu, estetik degerlerinden dolayl 
tescilinin devamma ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 

4- 1939 tarihinde yapzlmz$ olan Emek SinemaSl Salonu'nun sinema tarihindeki onemi 
ile tavan ve duvarlarmm estetik degerlerinden dolayl tescilinin devamma ve 
koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 

5- jpek Sinemasl 'nm sinema tarihindeki izleri yansltmasz yoniinden Ye#lr;am 
SOkagl 'na cephe veren duvarlarzmn korunmasma, tescilinin devamma ve koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine; yan cephesinden biti$ik oldugu Cercle 
D'orient yaplsmm ozgiin durumu ve malzemesini bozmu$ olmasmdan dolayl, 
Cercle D 'orient yaplsmm arka cephesinin ar;zga r;lkarzlmasma ve bu cephenin 
aslma uygun restitiisyon esaslz restorasyonunun uygulanmasma; 

11 




6- RUya SinemaSl'mn Cercle D'orient binasmm plamm klsmen bozmu§ olmasl ve 
2863 saYllz yasamn 6-7 maddelerinde belirtilen tescil klstaslarma uymamasl 
sebebi ile korunmasl gerekli kaltUr varbgl olmadlgma; 

7- 29 ve 32 parseldeki ta§mmazlarm; Ye§ilfam Sokagz ilzerindeki cephelerinin sokak 
siluetindeki konumu, mimari ve estetik degerleri a<;lsmdan korunmasl gerekli 
kaltUr varhgl olarak tescil kaYltlarmm devamma, koruma gruplarmm II olarak 
belirlenmesine, 

8- 30 ve 31 parsellerde bulunan ta§mmazlarm 2863 saylll yasamn 6-7 maddelerinde 
belirtilen tescil klstaslanm ta§lmadlgl dikkate almarak korunmasz gerekli kUltur 
varlzgl olarak tesciline gerek olmadlgma; 

9- Eski 27 ve 28 parselde yer alan yapllarm Ye§ilfam SOkagl Uzerindeki cephelerinin 
sokak silUetindeki yeri, mimari ve estetik degerler gostermesi sebebi ile tescil 
kaylflarmm devamma ve koruma gruplarmm II olarak belirlenmesine, 

10- 33 parselde bulunan diger tG§mmazlarm ise 2863 saylll yasanm 6-7 maddelerinde 
belirtilen tescil klstaslarml ta§lmamasl sebebi ile korunmasl gerekli kUltUr varllgl 
olmadzgma; 

11- Emek Sinemasl Salonu ifin teklif edilen mUdahale yontemlerinin uygulama projesi 
a§amasmda alternatifleriyle birlikte kurulumuza sunulmasma; 

12-Ada bazmda sinema i§levi dl§mdaki i§levlerin sinemafonksiyonunun sUrekliligini 
saglayacak ve film sektorunu destekleyecek i§levleri de iferecek §ekilde olmasl 
gerektigine" 

karar verilmi~tir. 

2. DOSYADAKi BELGELER 

1- istanbul ili, Beyoglu il~esi, Hiiseyinaga Mahallesi, Saklzagacl Sokak, 5 Pafta, 29-30-31-32
33 Parselleri kapsayan adaya ili~kin 1/5.000 ve 111000 61~ekli Koruma !mar Plam ve Plan 
Notlan 

2- istanbul Yenileme Alanlan Killtiir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu'nun 
09.10.2009 tarih ve 973 saytll karan ve karar eki yenileme avan projesi ve tescil fi~leri 

3- istanbul Yenileme Alanlan Killtiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 
05.03.2010 tarih ve 1324 saYlh karan ve karar eki rolOve, restirusyon projeleri ve raporlan 

4- istanbul Yenileme Alanlan Killtiir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu'nun 
25.03.2010 tarih ve 1371 saytll karan ve karar eki restorasyon ve yenileme uygulama projeieri 
ve raporlan 

5- istanbul Yenileme Alanlan KUltUr ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 
06.05.2010 tarih ve 1555 saylh e karar eki restorasyon ve yenileme uygulama projeleri 
ve raporlan 
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6- TUm kurul kararlan 

7- Ye~il<;am Sokagl ve istiklal Caddesi Siluetleri 

8-iTU 08.03.2010 tarih ve Mi- 2010-17 no.lu Teknik ve Statik Rapor 

9- Davacl ve Davacl yamndaki mudahil dilek<;eleri 

10- Davah ve Davah yanmdaki mudahil dilek<;eIeri 

3. iNCELEME VE DEGERLENDiRME 

Tum yukandaki beIge ve bilgiler ile birlikte KilltUr ve Turizm Bakanhgl'mn, istanbul 
Bu~ehir BeIediye Ba~kanhgl'mn, Amtlar Bolge Kurulu'nun kararlanmn incelenmesi 
sonucunda bilirki~ilere yoneltilen sorularm degerlendirilmesinde ~agldaki sonu<;lar ortaya 
<;lkml~tlf. 

SORU 1: Dava konusu ~mmazm, kullarum amaCl ve yaplsal ozelliklerinin tarihi doku 
i<;indeki yeri goz online ahnarak ozetlenmesi sorulmaktadtr. 

CEVAP 1: 
"Yeryiiziinde bir~ok iinlii kentin kendine ozgii eglence ve alzfVeri~ eylemlerinin 
yapzldzgl ~evreleri vardzr. Bu ~evrelerde, insanlar, orada yer alan, opera, tiyatro, 
kafeler, restoranlar ve benzeri yerler sayesinde slkt;a dola~lrlar; 0 yorenin 
canlanmaszm ve iinlii olmasml saglarlar. jstanbuI'da diger biiyiik kentler gibi 
insanlarz ~eken birbirinden farkh yorelere sahiptir. Bu yerlerden biri olan Beyoglu, 
XIX. Yiizyzlm son ~eyregine dogru kentin her yonii ile batl tarZl ya~amma oIdukt;a a~lk 
bir tema~a, eglence ve alz~veri~ bolgesi olmu~ ve 1955 yzlma kadar canIz ve parlak 
devrini siirdiirmii#iir. 

Zamanla Beyoglu 'nun kimligini vermi~ olan aktiviteler azalmaya yiiz tutmu~ ve 
ryevrenin ana arterini olu~turan jstiklal Caddesi 'nin yalan ryevresi, kente olan go~ler 
sonucu, farkll ya~am tarzma sahip insanlarm yerle~me yeri haline donii~mii~tiir. Buna 
ragmen jstiklal Caddesi ve yakm ryevresinde etkinligini en az kaybeden eylem 
ticarettir. Beyoglu.'nda ticaret, dogal olarak, magaza ve diikkanlarda yapzlzr. Biiyiik 
magazalar ana cadde iizerinde siralanmalarma kar~m kii~iik diikkaniar biiyiiklerin 
aralarznda, yan sokaklarda ve pasajlarda yer alzrlar. Pasajlar genlikle tek tip ticarete 
yoneliktirier. Batlhla~ma doneminde jstanbul 'a gelen nice yenilikten biri olan 
pasajlar 0 giinlerden bugiine kadar mimari mekanlarz ve barmdzrdlklarz insanlarz ile 
her biri birer kii~iik evren olu~tururlar. 

Batllzla~ma doneminde en yakm kiiItiirel ili~kilerin Fransa ile olmasl; 
gayrimiislimlerin ve aydm Tiirklerin Franslzca konu~maYI tercih etmeleri; bu iilkenin 
kiiltiirel etkisini Beyoglu 'nda hissettirmesine neden olmu~tur. Bu nedenle otel, tiyatro 
gibi onemli binalar ile birlikte pasajlar 0 donemin ticaret hayatmda onemli yer 
tutmakta idiler. Avrupa'dan ithal maliar buralarda pazarianmakta idi. Cumhuriyetin 
Uam sonrasl ithal maliarmm klsltlanmasl ve IL Diinya Sava~l sonraSI donemde 
pasajlarm onceki donemierdeki ticari ozelliklerinin kzsmen degi~tigi goriiliir. Bundan 
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sonra pasajlann it;inde lokanta, birahane, pastane gibi farkh ticaret yer almakta ve 
mekanlar daha kalabahk bir gorunume kavu$maktadzr. " 

(SEZGiN, Haluk, Gec;mi~ten GiinfunUze Beyoglu, 1. Cilt, s.225 "Pasajlar" makalesi) 

1950'li ylliardan sonra istiklal Caddesi tizerinde ve yakm Itevresi ic;inde yer alan 
pasajlann az saYldaki klsml ticari i~levlerini siirdiirmii~, geriye kalanlar ise i~yeri, 
imalathane, depo haline gelmi~ veya terk edilerek kullamlamaz duruma dii~mii~lerdir. 
istiklal Caddesi'nin t~lt trafigine kapatllarak, yayala~tmlmasl ile yeniden ticaret 
mekanlan canlanIDl~tlr. 

istiklal Caddesi'nin temel ozelliklerinden biri de Batl'mn yeni degerleri, ke~ifleri, 
modalan, egilim ve yonelimleri kar~llama alam olmasldrr. Kiiltiirel tesislerin geli~im 
siirecinde, tiyatro sahneleri veya salonlan. sonrasmda sinema salonlannm yaplldlgl ve 
1950 - 1960 ytllanna kadar zirve yaparak, giinUmUze doW diisUse geytigi gorUlmiis, 
birs-ok yapldan giinfunUze eser kalmamlstlr. 

Beyoglu iskanl ic;inde onemli bir yere sahip olan istiklal Caddesi (Rue de Pera) 'nden 
cephe alan dava konusu parselde yapIl~ma 5 Arahk 1883 tarihinde hizmete ac;llan 
Cercle D'orient binasl ile b~lar. Yapl Abraham P~a'mn arsasma, CercIe D'orient 
Kuliibii tarafmdan bolgede simgesel deger t~lyan bazl yapllannda miman olan 
Alexandre Vallaury'ye yaptmlml~trr. Yapl, giinfunUzde "Biiyiik Kuliip" olarak 
bilinen, donemin ileri gelenleri ve zenginlerinin Uyesi oldugu CercIe D'orient 
Kuliibii'niin prestij binasl olmasl amaclyla kullanllml~tIr. Caddenin en uzun cepheli 
binasl olma ozelliginin yam sua plan ~emasl, yap1m teknigi, malzeme kullanlml, yapl 
elemanlan, olaganUstii cephe ve iC; mekan bezemeleriyle, 2863 saYlh KUltiir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kanunu kapsammda l.Grup korunmasl gerekli kiiltiir varhgl 
olma ozelligindedir. 

tstiklal Caddesi'nin paralelinde bulunan Ye~illtam Sokagl'nda ise iskan devam etmi~, 
eski 27 ve 28, giiniimUzdeki 29, 30,31,32 parsellerde Slra yapIlar in~a edilmi~tir. 
Geleneksel ~hirlerimizde ve ozellikle istanbul'un iskan alanlann yogunl~masmda en 
onemli rolU oynayan faktor ula~lffi mesafesi yani yiirUme uzakllgldlr. Genellikle 
ticaret bOlgelerine yakm iskan alanlan yogun yerle~imlere sahne olmakta, ticaret 
bolgesinden uzakla~tIkc;a yogunluk azalmaktadu. Dogal olarak yogunlugun arttIgI 
bolgelerde bo~ arsa alanlan azalmakta, arazi degerleri artmaktadlr. Bu durumda 
yogunlugun arttIgl bOlgelerdeki yapllanma sokaklar Uzerine dizilmi~, kiiC;iik bahC;eli, 
mal sahiplerinin ekonomik giiciine gore, ozellikle on cephelerinde biiyiik konutlann 
olC;U ve bezemelerinden etkilenmi~ aynntIlarla (eklektik yapl olarak)kar~lmlza C;lkan, 
biti~ik nizam ve '(ok kath bir duruma dogru yonelmektedir. 33 parselde, eski 27 ve 28 
parsellerde bulunan yapllar He 29 ve 32 parsellerde bulunan yapIlar, cephelerinin 
~ldtklan ozellikler baklmmdan 2863 saYlh Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma 
Kanunu kapsammda 2.Grup korunmasl gerekli kUltiir varhgl olma ozelligindedir. 

Ye~ilc;am Sokak'ta bulunmu~ sua evlerden 33 parselde bulunan bina yerine 
gUnfuniizde varhgml siirdiiren isketinj ApartmanI in~a edilir. (Bu apartmanm in~a 
tarihinin 1905 yIlmdan sonra oldugu 1905 tarihli Goad haritasmdan 
anla~dmaktadlr) XIX. YUzyIlda iskan edilen bolgelerde kokeni tamamen Avrupa ev 
kiiltiirUne dayanan mesken mimarisi yogun basklSlmn uygulama alant bulmaya devam 
ettigi gOrUlmektedir. tit yiiksekliklerin arttmlmasl, ic;te dekorasyona aguhk verilmesi 

14 




ile geleneksel ya~ant!mlza uydurulmaya yah~Ilml~, tek tek kat birimlerine donti~en 
apartman mimarisi omekler vermeye b~laml~lr. XX. Ytizyllm b~mda ise artlk iC; 
mekanlarda ytikseklikler daha da d~tirtilmti~, iC; mekanda dekorasyon yerini basit al9l 
uvgulamalanna blrakIm~, sadece iyinde bulduklarl sokaklarm dokusuna uygun on 
cephe kompozisyonlan ve keskin hatlar ile bezeme uygulamalan ile kar~lmlza 9lkan, 
gorsel aguhkh cephelerle birlikte giri~ kapllarma ve merdiven kovalarma verilmi~ 
oldugu gozlenmi~tir. Bu ozellikler isketinj Apartmanl yapIldlktan sonra (1905 yllmdan 
sonra) biti~igine i~a edilmi~ Ye~il9am Sokagl siluetinde ki Melek Apartmanl'nda da 
gortiltir. isketinj Apartmaru bulundugu ko~e b~l parselindeki her iki yondeki 
cephesel ozellikleri, Melek Apartmanl ise on cephesinin yanl Slra, merdivenkovaslmn 
mimari ozellikleri bakImmdan 2863 sayth Ktilttir ve Tabiat Varhklanm Koruma 
Kanunu kapsammda, Yesilcam Sokagl siluetinde, kent ve cevre kimligine katkIda 
bulunan 2.grup korunmasl gerekli ktilttir varhgl olma ozelligindedirler. 

Birbirine paralel olarak tamamlanan yapllar arasmda kalan Cercle D'orient binasmm 
arka cephesindeki bollimde (Melek ve isketinj Apartmanlan yapdmadan once) 
tarihi haritalarda bir buz pateni sahasl izi gortiltir, ancak saha He ilgili herhangi bir 
gorsel belgeye rastlanmaz. Sonrasmda bu arsa kultip ziyaretyilerinin otoparkI olarak 
bir mtiddet kullaruhr. 

Dava konusu alanda, konut mimarisi omeklerini tamamlaml~ iskan bu sefer ttirtinti 
degi~tirir ve ktilttirel tesislerin yaplml b~lar. Scognamillo 'ya gore 1922 yllmda Opera 
adlyla ac;IlI~l yapllan bina, Cercle D'orient binaslmn arka cephesine biti~ik olarak in~a 
edilir (Sinema gosterimi de yapdan bu salon, 1933 ydmda ipek admt abr, hem 
sinema, hem de tiyatro sahnesi olarak bir donem hizmet verir). 1924 yllmda ise 
Melek Sinemasl'mn Salonu 'da ipek Sinemasl ile Melek Apartmanl ve Ye~ilyam 
Sokagl'ndaki yapllar arasmda kalan bo~ sahada, bu yapIlara biti~ik olarak tamamlarur. 
Melek Sinemasl Salonu'nun hic;bir yoldan kadastral mahrecinin olmamasl (Diger bir 
deyi~le hi~bir cephesinin bulunmamasl sadece ~evresindeki biti~ik yapdarm 
duvarlanna biti~mesi) sebebiyle giris=ClklS is-in ba§ka altematifi olmayan Melek 
Apartmanl zemin kat! kullanIlml§t!r (Melek Apartmam'mn diikkanlan ve aym 
zamanda bu diikkanlara Slmr te~kil eden ta~lylcl duvarlar kaldlnlarak 
olu~turulan mekan fuaye kullammma ac;dlr). <;ogu sinema salonu gibi ince uzun 
degil, enine dogru geni~ bir mekan olan salonun duvar ve tavan bezemeleri mimari 
ozellik gostermektedir. Mtilkiyeti'nin Emekli Sandlgl'na geymesi ile ismi Emek 
olarak degi§tirilen sinema salonu tilkemizin sinema tarihinde onemli bir yere sahip 
olmasmm yanl Slra, belirtilen mimari ozellikleri sebebi ile 2863 saylll Ktilttir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kanunu kapsammda 2.grup kOrunmasl gerekli ktilttir varhgl olma 
ozelligindedir. 

Sahada son kalan bo~luk ise yine Scognamillo'ya gore 1930 yllmda Artistik adlyla 
ac;I1ml~ sinema salonu ile kullanlhr. Sinemaya geyi~ ic;in Cercle D'orient binasmdan 
bir diikkan kaldmhr, koridora donti~ttirtiltir. 30'lu ylllarda ismi degi~tirilerek Slimer 
ismini alan salon slraslyla once KtiC;Uk Emek, sonrasmda Rtiya adlyla 1950'li ylliardan 
sonra btiytittilerek bugtinkti mimarisine ka~ur. Gtinlimtiz mimarisine don~limtinde 
eski 27 ve 28 parsellerde bulunan ktilttir varhklannm on cepheleri dl~mda kalan bollim 
tahrip edilir ve bugtinkti salon ve i~letmenin depo, ofis, konaklama birimleri 
olu~lur (Riiya Sinemasl'nm belirtilen mimari ozelliklerinin yam Slra, eski 27 
ve 28 parsellerde bulunan kiiltiir varhklarl ile Cercle D'orient binasma olumsuz 
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etkileri sebebiyle korUnmaSI gerekli kiiltiir varbgl ozelligi bulunmamaktadlr). Bu 
salona ula~lml saglayan tiinelin ust do~emesi ise sahnesinin buyUtiilmesi is-in Emek 
Sinemasl Salonu'na eklenir. 

Artlk sahadaki iskan yapl diizensizligi ile kalmaz, estetik ve yaplm teknigi a~lSlndan 
olduk«a kotU mekanlarm imalatl ile ihtiyaylarl cevaplamaya b~lar. Oncelikle Emek 
Sinemasl Salonu giri~ kotunun 4.50m altmda bulunan Ye~il«am Sokagl'na biti~ik 
yapllarla i1i~kisi diizensiz olarak geli~tirilir ve bu boliimden de ikinci bir «lkl~ yapll1r, 
salonun localan kaldmlarak yerine bugiinkU balkon in~a edilir. Normal sinema 
salonunda orijinalinde 180 loca kolrugu ile birlikte 474 adet normal koltukla 
tamamlanarak 654 adet seyirci kapasitesi bulunurken, local ann kaldmlarak ba1kon 
ilavesiyle 320 adet seyirci kapasitesine ula~ml~, aynca normal salon seyirci kapasitesi 
553'e «lkartllarak toplamda 873 adet seyirci kapasitesine ul~tmlmt~trr. Oysa bu 
kapasiteye uygun olacak fuaye yakl~tk 250m2'e tekabUl ettigi tespit edilmi~tir. Bu da 
fuayenin yersizligini gostermektedir.Giiniimiiz «agd~ yakl~tm degederi ve diinya 
standartlan goz oniine ahndlgmda ki~i ba~ma 0.80m2'lik fuaye alanmm uygun oldugu, 
dolaYlslyla fuaye alanmm «ok yetersiz kald1&t ortadadlr. Normal ~artlarda itfaiye 
raporunun dahi hassasiyeti goz oniine almmalldtr. Sinema i«in bir ba~ka sorun ise 
Ylgma bina prensiplerine gore yapllan yaplya ek olarak balkon ilavesi ile buyUk bir 
yiik getirmi~ oldugu, bolgenin I. Deprem bolgesinde Olmasl yUk ~lntmma yatay 
yiiklere kar~l statik olarak sorunlar yaratabilme ihtimalini goz oniinde bulundurmak 
gerekir. Yapl hakkmdaki bir ba~ka konu ise mevcut haliyle korunmasmda bilirki~i 
raporlanndanda an1~tlacagl iizere ciddi sakmcalar «lkacagl d (yaplh~ tarihi 1924, 
tadilat 1945 ve balkon ilavesi ise 1970 tarihlerini kapsamaktadrr), zira «atl ortilsii 
malzeniesinin bu uzun tarihlerde hi«bir koruyucu onlem ahnmadan korunmasmm 
zorlugu da goz oniine almdlgmda yeniden yaptlmasmm uygunlugu ortaya 9lkmaktadrr. 
Kaldl ki yenileme kurulu karannda sokUlerek t~lnma (Moving) ilkesi karan ahnml~, 
diinyada da bir«ok omeginin mevcut oldugu gorulmektedir. 

Haztrlanan projede sokUlerek yapllmasmm uygun oldugu, Yenileme Kurulunun'da 
bunu kabul ettigi dolaYlslyla, bunun da onemli gerek«e oldugu gozlernlenmi~tir. Kaldl 
ki sinemamn parsel iyinde bulundugu yerden yUkseltilmesin bir de sakmca 
bulunmamaktadrr. Beraberinde «agd~ kullanlm olanaklarmm da saglandlgl 
gozlemlenmektedir. 

RestitUsyon ve restorasyon projelerinde her yapmm kendine ozgU problemleri 
farkhdlr. Buna bagh olarak te~his ve diizenlemeler de her binaya gore farkhhk arz 
etmektedir. Yani tedavi ve onanml (gerekli goriildiigiinde yerinde yaplml ayndlr) 
uygun ~ekilde yaptlmahdrr. 

Aym adada bu tarihlerde 30 ve 31 parsellerde bulunan yapllar, yerlerini bugiinkU 
yaptlara blfakml~tlf. 

ipek SinemaSI 1970'lerde tekstil atOlyesi olarak kullantlmaya b~lar ve bu tarihlerde 
~lkan buyUk bir yangm sonucu yapldan geriye sadece Ye~i1«am Sokagl'na cephe veren 
duvan kalml~, diger boliimieri olduk«a buyUk bir tahribat gormu~tiir. C;lkan yangm 
sadece bu yaplya zarar vermemi~, aym zamanda ozellikle Cercle D'orient binaslmn 
ust katlannda birbirinden onernli salonlan da tahrip etm:i~tir. Cercle D'orient binasmda 
yangm sonrasma ait izler giiniimiizde de izlenebilmektedir. l.grup kOrunmasl gerekli 
kUltiir varhgl olan Ce 'orient binasmm arka cephesinin a9lga pkanlmasl 
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zorunlulugunun yargl kararlanyla kesinle~mesi ve bilimsel ayldan da korumanm 
geregi olmasl sebebiyle biitiiniiyle degil, giiniimiizde var olan on cephe duvan, mimari 
ozellikleri ve Ye~ilyam SOkagl siliietine, kent ve yevre kimligine katkIda bulunmasl 
baklmmdan 2863 saYlh Kiiltfu ve Tabiat Varltklanm Koruma Kanunu kapsammda 
2.grup korunmasl gerekli kiiltiir varhgl olma ozelligindedir. 

SORU 2: Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 sayllt istanbul Yenileme Alanlan Killtiir 
ve Tabiat Varbklanm Koruma Bolge Kurulu karan ve yenileme avan projesinin iist 
olyekli koruma amayh imar planlanna uygun olup olmadlgl sorulmaktadrr. 

CEVAP2: 
Dava Konusu koruma bolge kurulu karanna konu olan Beyoglu ilyesi, Hiiseyinaga 
Mahallesi, 338 ada, 29,30,31,32 ve 33 parseller, istanbul I Numarah Kiiltiir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kurulu'nun 07.03.1993 tarih ve 4720 saYlh karan ile tescil ve 
ilan olunan Kentsel ve Tarihi Sit Alanl iyinde bulunmaktadrr. 

Dava konusu parseller, aym zamanda 28.03.2006 tarih ve 26122 saylll Resmi 
Gazete'de yaYlmlanarak yiiriirlUge giren 20.02.2006 tarih ve 200611 0172 sayth 
Bakanlar Kurulu karan ile ilan edilen "Yenileme Alam" iyinde kalmaktadrr. 

Beyoglu Kentsel Sit Alanl iyin hazulanan koruma amayb imar planlanndan, 1/5.000 
Olyekli Beyoglu Kentse1 Sit Alanl Koruma Amayh Nazlm imar Plam 17.01.2009 tarih 
ve 2302 saylll istanbul II Numarah Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOige 
Kurulu karan ile uygun bulunmu~, ilgili kurumlarca onaylanarak 21.05.2009 tasdik 
tarihi ile yfuiir1Uge ginni~tir. 

1/5.000 Olyekli Beyoglu Kentse1 Sit Alanl Nazlm imar Plam dogrultusunda 
hazulanan, 1/1. 000 01yekli Beyoglu Kentsel Sit Alam Koruma Amayh Uygulama 
imar Planl 22.09.2010 tarih ve 3791 saydl istanbul II Numarall Kiiltiir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Bolge Kurulu karan ile uygun bulunmu~, ilgili kurumlarca 
onaylanarak 21.12.2010 tasdik tarihi He yiiriirlUge ginni~tir. 

Dava konusu parseller ; 

1/5.000 Olyekli Beyoglu Kentsel Sit Alam Koruma Amayh NaZIm imar Plam'nda " 
A-5 Yenileme Alam S1ll1n (20.02.2006 tarihli 2006110172 saytll Bakanlar Kurulu 
Karan ile belir1enen yenileme alam)" lejantl ile slmrlan belirlenen alan iyinde 
kalmaktadIr. Koruma Amayh Nazlm imar Plam eki plan notian, plan genel 
hiikiimlerinin I-8 maddesinde "Yenileme Alanlan Smm kinde kalan bOlgede 5366 
sayIll yasaya gore uygulama yapllacaktlr" hiikmii ile yapllanma ~artlan 
tanlmlanml~tIr. 

1/1.000 Ol~ekli Beyoglu Kentsel Sit Alan! Koruma Amayh Uygulama imar Plam'nda 
da " A-5 Yenileme Alanl Smm (20.02.2006 tarihli 2006/10172 saytll Bakanlar Kurulu 
Karan ile be1irlenen yenileme alan!)" lejantl ile slmrlan belirlenen alan iyinde 
kalmaktadlr. Koruma Amayh Uygulama imar Planl eki plan notiar1ll1n, II - Plan Ozel 
Hi.ikiimlerinin II.3 Yenileme Alanlan b~hgI altmda: 

"II.3.1. 20102/2006 tarihli 2006/10172 saylh Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen 
Tarlabru;1l Bolgesi, ce~azl (Franslz Sokagl) ve <;evresi, Tophane B5lgesi, 
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Galata Kulesi ve <;evresi, Beyoglu Belediye Ba~kanhgl Binasl ve <;evresi, Bedrettin 
Mahallesi Yenileme Alanlarmda; 5366 saytI! Vasa ve Yonetmelikleri ge.yerli olup, 
ilgili mevzuat ger.yevesinde yenileme kurulunca onaylanacak avan projelere gore 
uygulama yapdacaktlr. 

II.3.2. Plan onarunasl sonrasmda, 5366 saYlh Kanun gergevesinde yeni belirlenecek 
yenileme alanlannda bu plarun yenileme alanlan ile ilgili hUkumleri ge.yerlidir" 
hUklimleri ile yapdaruna ~artlarl tanlIDlarunl~tlr. 

5366 sayth "Ylpranan Tarihi ve KUlrurel T~lnmaz Varhklann Yenilenerek 
Korunmasl ve Ya~attlarak Kullarulmasl Hakkmda Kanun" hUkUmlerinin 3'neu 
maddesinde; 

" Yenileme alanlan olarak belirlenen bolgelerde il ozel idaresi ve belediye tarafindan 
hazzrlanan veya hazzrlatzlan yenileme projeleri ve uygulamalan ifgi/i if ozel idareleri 
ve belediyeler eliyle yapzlzr veya kamu kurum ve kurulu~larz veya gert;ek ve ozel hukuk 
tazel ki~ilerine yaptlrzlarak uygulanzr. 

Yenileme projelerini onaylamak ilzere 2863 sayzlz Kaltar ve Tabiat Varlzklarml 
Koruma Kanunu'nun 51 inci maddesine gore gerektigi kadar Kaltiir ve Tablat 
Varlzklarznz Koruma Bolge Kurulu olu~turulur. Kurulea onaylanan projeler, il ozel 
idaresi veya belediyeee uygulanzr. " 

Amlan 5366 saYlh Kanun'un Uygulama Yonetmeligi'nin 4.(Tarumlar) maddesinde; 

" Bu yonetmelikte get;en; 

g) Yenileme Avan Projesi: Yenileme uygulama projelerine esas te~kil edeeek, 
Kanunun 2 'nei maddest uyarmea kiiltar ve tabiat varlzklarmz koruma kurulunea 
karara baglanan, mimari avan proje lie statik, tesisat, elektrik, ula~zm ve alt yapl on 
raporlarlnz, 

h) Yenileme Uygulama Projesi : Yenileme alanz It;erisinde bulunan tarihi ve kiiltilrel 
t~mmaz varlzklarm, Kanun 'un 3 'neil maddesi uyarmea kiiltilr ve tabiat varlzklarmz 
koruma kurulunea karara baglanan, rolove, restitilsyon, restorasyon projeleri ile 
onarzlaeak veya yeniden t~a edileeek yapllarm, imar mevzuatznda ongoralen kentsel 
tasarzm, t;evre diizenleme, mimari, statik, mekanik-elektrik tesisat ve alt yapz 
projelerini, 

ifade eder. " 

17. (Yenileme Projelerinin Onaylarunasl) maddesinde ; 

"¥etkili idareler taraftndan yapllan veya yaptmlan yenileme avan projesi koruma 
bolge kurulu karanm miiteakip yetkili idarelerin mecIis iiye saYlSlmn salt 
fogunlugunun karan i1e; belediyelerde belediye ba§kanmm, if ozel idarelerinde 
valin in onaYI ile yiiriirliige girer. 
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Buyuklehir belediye slmrlan ifinde buyuklehir belediyelerinin yapacaklarmm 
d1lmda kalan yenileme avan projesi, i1fe ve ilk kademe belediye meclislerinde 
kabulunden sonra buyuk$ehir belediye ba$kamnca onaylanarak yururluge girer. 

Yenileme uygulama projeleri, yenileme avan projeleri esas almarak haZlrlamr ve 
koruma bOlge kurulunca onaylanmasmt takiben uygulamr." 

hUkmli bulunmaktadu. 

5366 sayIll kanun kapsammda yapllacak uygulamalarda Bakanlar Kurulu'nca 
yenileme alarun belirlenmesi esas olup, yenileme alaru ilan olunan b<>lgede uygulama 
hlikUmlerinin koruma ama~h imar planlart He degil, yenileme avan projesi ile 
belirlenmesi gerektigi ilgili yasal metinlerde ~ok net olarak belirtilmektedir. Mevcut 
Koruma Ama~h imar Planlartnda, Bakanlar Kurulu tarafmdan Yenileme Alaru Han 
edilen bolgeler re'sen dlizeltilmeli, hazulanacak koruma am~h imar planlartnda ise 
belirtildigi ~ekli He i~lenmelidir. 

Nitekim Beyoglu Kentsel Sit Alaru i~in hazlrlanml~ ve ylirlirlUkte olan Koruma 
Ama~h imar Planlartnda belirtilen yontemin uygulamasl gorUlmektedir. Dava konusu 
kararda belirtilen parseller yenileme alarunda bulundugundan, uygulamanm yenileme 
avan projesi hUklimlerine gore yaptlmasl gerektiginden, arulan koruma ama~h imar 
planlart da hem yasal olarak, hem de dogal olarak bu hUklimlerle tarumlanml~ 
oldugundan, istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklarml Koruma 
BOige Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 973 sayIlI karan ve eki yenileme avan 
projesi koruma ama~b imar planlarma uygundur. 

SORU 3: Dava konusu karar ve ek projenin, ~mmazm tescilli kliltlir varhgl ozelligi, tarihi 
degeri, i~ ve dl~ g<>rUnlimleri, karakteri ile kullarum amacma uygun olup olmadlgl 
sorulmaktadu. 

CEVAP3: 
2863 saytll Kliltlir ve Tabiat Varhklartru Koruma Kanunu'nun 18'nci maddesinde 
"Gruplanduma yapllmadtk~a, onartm ve yapl esaslartrun belirlenemez" hUkmii 
bulunmaktadu. Kanun hUkmiiniin bu ~ekilde dlizenlenmi~ olmasmm gerekgesi, kiiltlir 
varhklartna ne tlir mlidahale yapdabileceginin koruma gruplanrun tanlmlanmasl ile 
belirlenmesini saglamaktu. Diger bir deyi~le koruma grubu belirlenmi~ yapllar, ne ~ekilde 
mlidahale edilebilecegi tarumlanml~ yaptlardu. Nitekim, Koruma Kanunun 23.07.1983 
tarihinde yiiriirliige girmesinden sonra Ta~lnmaz KUltlir ve Tabiat Varltklart Yiiksek 
Kurulu'nun 06.01.1984 tarih ve 61 saYlh karart ile kiiltiir varhklartna miidahaleyi 
tarumlayan 3 ana grup tanlmlanml~, bu gruplardan I.grup yapllar 3 alt grupta, II.grup 
yapllar uygulanacak korumaya yonelik yaplsal giri~imler baklmmdan iki ana ve yedi alt 
bOliimde, IILgrup yapllar iki ayn alt grupta toplanml~ ve kUltlir varhklartnm belirtilen 
gruplar altmda degerlendirilmesi ve uygulamanm bu ko~ullar dogrultusunda 
gergekle~tirilmesinin ilke karart olarak kabul edilmesine karar verilmi~tir. 

Kiiltlir ve Tabiat Varhklartru Koruma Yiiksek Kurulu'nun 4.3.1988 tarih ve 14 sayIll 
karart He kUltlir varhklartnda uygularnarun hangi ko~ullara g<>re yaptmlmasl gerektigini 
tanlmlayan 4 grup altmda degerlendirilmesine karar verilmi~tir. Bu kararm yiiriirliikte 
oldugu 28.2.1995 tarihine kadar, koruma grubu belirleme i~leminin arnacma uygun olarak 
tammlandlgl son ilke karartdlr. 



<;iinkii Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Yiiksek Kurulu'nun 28.2.1995 tarih ve 378 
saYlh, 19.4.1996 tarih ve 424 saYlh, 14.7.1998 tarih ve 598 saYlh ve nihayetinde 
giiniimiizde yUriirliikte olan 5.11.1999 tarih ve 660 saYlh ilke kararlar ile koruma grubu 
belirlemesinin yapllara miidahalenin tiirn, nitelHU He iliskisi kalmamlS, koruma yontemi 
belirleme verine yapl grubu belirlemi$ler ve kiiltiir varhgl yapllan iki grup altmda 
toplaml~lardlf. Bu karar somaSI kiiltiir varhgl yapmm I veya 2. grup yapt olarak 
tammlanmaslmn, yaplya miidahale yonteminin belirlenmesiyle ilgisi kalmaIDlsbr. Her 
kiiltiir varhgmm kendine ozgU problemleri oldugu kabuliinden yola ~lkIlarak esash onanm 
ilkeleri ile miidahale bi~imlerinin tamml ile uygulamanm denetimi, koruma projelerinin 
hazlrlanmasma yonelik esaslar gibi konulara yer verilmi~tir. 
Bu anlamda dava konusu karar ile kiiltiir varhklarmm tescilini gerektiren ozellikleri 
tammlanarak, ilk defa parsellerde bulunan kiiltiir varhklarmm net tammlan yapllml~, 
koruma grubu belirlenerek, karar ekinde tescil fi~leri giincellenmi~tir. Bu giincelleme ile 
yapdara nasll miidahale edilmesi gerektigi yoniinde ilk adlm atllIDl~, parseIde kalan ozgiin 
degeder belirlenmi~, ikinci adlIDa ge~ilerek, koruma grubu belirleme i~lemi ile 
tanIIDlanamayan kiiltiir varhklarma miidahale yontemleri ve yeni i~lev verilecek yapllarda 
yapdacak eklerin, niteligi ve korunmasl gerekli kiilti1r varhglyla biitiinle~mesini 
tammlaYlcl nitelikte olan yenileme avan projesi, hem 05.11.1999 tarih ve 660 saYIh Kiiltiir 
ve Tabiat VarhklarmI Koruma Yiiksek Kurulu ilke karannm II-<;) maddesi geregi, hem de 
5366 sayIll kanun ve ilgili mevzuatl geregi koruma kurulunun go~iine .sunulm~tur. 

Dava konusu karar ve eki yenileme avan projesinin 3. Soru kapsammda degedendirilmesi 
sonucunda; 

3.1- Dava konusu 29 ve 32 parsellerdeki kiiltiir varhgl yapIlar ile 33 parsel i~inde bulunan 
eski 27 ve 28 parsellerdeki kiiltiir varhgl yapI1arm korunmasl gerekli kiiltiir varltgl olma 
ozelligini veren cephelerinin YlkIlmadan korundugu, yeni i~lev geregi mevcut cephe 
duvarlanndan yeteri kadar geriye ~ekilerek dii~eyde yapllan ilavenin giiniimiizU 
yansltmasl suretiyle farkhl~tmldlgl ve yataydaki renovasyon (Yenileme) uygulamasl He 
cephe konservasyonunu onerdigi, 

3.2- 33 parseldeki kiiltiir varhgl yapIlardan; 

3.2.1- Cerc1e D'orient binasmda , diikkanlann ozgiin olmayan cephe vitrinleri, Riiya 
Sinemasl giri~indeki muhdes boliimleri, pasaj giri~indeki ilave stantian, vb. ozgiin 
olmayan ekler ile yargl kararlan ve koruma geregi arka cephenin eklerinden anndmldlgl 
(Liberasyon), ozellikle bazl diikkanlarda, hem zemin katta, hem bodrum katta, ara katta 
baZI mekanlarda ta~lYICl ve aymcl ozelligi olan kaldmlml~ duvarlarm teknigine uygun 
olarak tamamlanmasl suretiyle gii~lendirildigi (Konsolidasyon), Yapmm cephelerinde 
kaybolm~, tahrip olm~ yapl elemanlan ve ogelerinin tiimlendigi, diikkan vitrinlerinin 
ozgiin konumuna donU~tiiriildUgU, salonlarda do~eme, tavan, duvar malzemesi ve 
bezemelerinde gerektigi kadar tiimlemeye gidildigi (Reintegrasyon), tiimlenemeyecek 
durumda olan malzeme ve yapl elemanlannm aslma uygun olarak yenilendigi 
(Renovasyon), yapmm her boliimiinde, gerek dl~ cephelerinde, gerek i~ mekanlannda 
bulunan bezemelerin, yapl elemanlanmn (Kapl, pervaz, pencere, korkuluk, parke, vb) 
kurtanlabildigi kadannm yapmm onemi sebebiyle konservasyonunu onerdigi, 
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3.2.2- ipek Sinemaslmn Ye~ilyam Sokagmdan cephe alan duvannm Ylkdmadan 
korunarak, yeni fonksiyon ile biitiinle~tirildigi, eklerinden anndmldlgl (Liberasyon), yapt 
elemanlanmn tamamlandtgl (Reintegrasyon) ve cephe konservasyonunu onerdigi, 

3.2.3- Melek Apartmanl binasmda, proje biitOOOOde onerilen fonksiyon degi~ikligi ile 
yapmm korunmasl gerekli kUltiir varhgl ozelligini saglayan cephesi ve merdiven kovasl 
He fonksiyonel olarak da biitiinle~tigi (Renovasyon), list katmda bulunan niteliksiz donem 
eklerinin kaldmldlgl(OzgOO olmayan)(Liberasyon), Emek Sinemasl giri~inde bulunan 
niteliksiz yapl elemanlan ile bozulmu~ on cephesinin ashna uygun olarak yeniden 
yaptldIgl ve korunmasl gerekli ozellik saglayan yapl boliimlerinin Ylktlmadan korundugu 
(Konsolidasyon) ve cephe konservasyonunu onerdigi, 

3.2.4 -Emek Sinemasl Salonu'na miidahale onerisinin degerlendirilmesi iyin oncelikle 
mevcut problemlerin degerlendirilmesi gerektigi, 

3.2.4.1. Ye~i1yam Sokak Giri~i ve Fuaye Boliimii 
Bu boliim Melek Apartmam'nm zemin katma, sinema salonunun in~a edildigi gOOden 
bUgUne kadar yapdan miidahaleler He olu~turulmu~tur. DolaYlslyla yapl ozgOO halini 
bozup eklektik ilavelerle korunmaya yall~llml~tlr. Giri~te Apartman'm cephe diizeni 
bozulmu~, ipek Sinemasl yonOOde t~lylel on cephe duvarlan kaldmlarak, olabildigince 
gUn l~Iglm iyeri alabilecek ve giri~i kolayl~tlracak aytk11klar elde edilmi~ olup, aym 
zamanda yapmm kimligi ile uyum saglanamaml~tlr. isketinj Apartmanl biti~igindeki 
diikkan kaldmlarak ylkt~ amayh dar bir koridor olu~turulmu~tur. Bu yondeki iki diikkan 
daraltllarak fuaye iyinde gerekli mekanlar iiretilmekle beraber, yak1~lk 250m2 eivannda 
fuaye olu~turulmu~, bodrum kata ini~ merdiveni yapdml~tlr. Melek Apartmaru'mn 
bodrum kati yoktur. Zaman iyinde sinemanm we saYIsl yeterli gelmedigi iyin izinsiz 
yapllml~ hafriyat sonraSl apartmana giri~ boliimii He tsketinj Apartmam arasmdaki 
diikkanlarm altma bay ve bayan wc ile bir ofis yerle~tirilmi~tir. Bu uygulamamn, yapimn 
statik diizeninde deformasyonlara sebep olacak nitelikte oldugu kanaatiyle beraber, bir 
tehdit ol~turdugunu soylemek miimkOOdiir. diger uygulamalarla beraber tehdit 
ol~turdugunu soylemek miimkOOdiir. ipek Sinemasl yonOOde ise ozellikle biti~ik t~lYlCl 
ve slmrlandmcl duvar kaldmlarak giri~te bir ni~ kazamlrm~, projeksiyon odasma ylkt~l 
saglayan diizensiz bir merdiven tOOeli yaptlml~tu. Mevcut fuaye alam salon kapasitesi 
goz onOOe almdlgmda mekansal olarak yetersizdir. Standartlarda kisi basma yakla$lk 
O.80ml oimasl gerekivor) hesaplanm1stlr. Ciinkii salon mevcudu Vaklaslk 873 kisi 
civannda goziikmektedir. 

3.2.4.2. Sinema Salonu Boliimii 
Bu boliimde yapllan miidahalelerden en onemlisi sahnenin iki yamndaki melek 
figiirlerinin yapIlan tadilat i~lemleri esnasmda kaYlP edilmesidir. Yaplya sinema 
tarihimizdeki oneminin yam Slra yaplsal anlamda kiiltiir varhgl ozelligi kazandlran 
mekansal ozelliklerinin en onemlisi tavan ve duvarlanndaki bezemelerinin de biryok kez 
onanm gordiigii tespit edilebilmektedir (Bknz. Foto). Mevcut durumu incelendiginde, 
koltuk sualanndaki koltuk adedi geregi oimasl gereken ikinci bir ylkl~lkayI~ koridoru 
bulunmamaktadlr. Sahnesi, Riiya Sinemasl'nm geni~letilmesi ~amasmda in~a edilen 
yIkt~ tiinelinin tavan do~emesi kullanIlarak geni~letilmi~ ve bu mekanlarda kiiyUk ve 
diizensiz kulis mekanlan iiretilmi~tir. 

3.2.4.3. Balkon ve Balkon Fuayesi BOliimii 
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Salonun en bUyiik problemlerinin tespit edildigi balkonun in~a edilmesi i~in orjinalinde 
bulunan localar kaldmlmlstu. Yerine mevcut betonarme sistemi oldukya tehdit eden 
yaplsal yUkler ile balkon yapllml~tlr. Bu in~aatta strtiktUre direkt olarak etki etmektedir. 
Balkonun do~emesi altmda zemin kata bakan tavamn bezemelerinin sonradan ilave olmasl 
dolaytslyla sanatsal ve tarihi bir degeri bulunmamaktaillr. Yaplldlgl doneme ait karton 
piyerlerle (1973) bezenmi$tir. Ozglln nitelikli degildir. Bu sorunda itfaiye ve yangm 
aylSlndan son derece sakmca dogurmaktadrr. Balkona ylkl~ saglayan merdiven de 
yenilenmi~, biti~iginde bulunan yapllara biti~tirilmi~ olup havalandlrma ve aydmlatma 
problemi y~amaktadrr. Merdiveni kar~llayan Ust fuaye olarak tammlanan alanm mevcut 
balkona ul~lm ill~mda bir katkl saglamasl imkanslzdu. Mekan Melek Apartmam 
sahanhgma biti~tirilmi~tir. Alt! yUzeyi ile sadece duvarlardan olu~maktadrr. Olasl bir 
yangm, deprem. vb. tehdit altmda ciddi bir gUvenlik zafiyeti ya§anmaktadrr. Kaldl ki 
yaplya ilave edilen balkon, temel ve Ylgma strUktUre onemli bir tehdit olu§turmaktadrr. 

3.2.4.4. Kom~u Binalarla ili~kileri ve Genel Konumu 
Emek Sinemasl Salonu, in~a edildikten sonra Melek Apartmam'run konut olarak 
kullamIma imkam kalmaml~trr. Yukanda belirtilen zemin kat mUdahalelerinin yam srra, 
apartmamn arka cephesinde bulunan odalann uyUncu katma kadar pencereleri kapat1lm1~, 
dairelerin bu cepheye bakan mekanlan l~lkslZ, haVaslz brrakIlffil~, kullamlamaz duruma 
gelmi~tir. Bu sebeple uzun yIllar bo~ kalml$trr. Apartmanm merdiven sahanllklan her 
katta sinemanm projeksiyon Odasl, vb. birimlerine giri~ yIkI~ saglar olmu~tur. Sinema 
salonunun yatlsma veya kendisine, yevresindeki yaplsal olu~um sebebi ile bir yangm, vb. 
tehdit amnda eri~ebi1menin imkam bulunmamaktadlr. Arazinin topografik ko~ullan 
sebebiyle salonun tahliyesinde ayn bir sorun ya~anmaktadu. <;lkI~ iyin yapIlan tUnel salon 
kotundan 4.50 m. balkon giri~inden 11.10 m. balkonun en dU~Uk kotundan 9.15 m. 
yukandan tahliyeyi geryekle~tirmek zorundadrr ki, imkanslzdrr. <;UnkU balkonda tek 
kayl~la yetinmek zorundadu. 320 ki~inin balkondan kap~ iyin yeterli olmadlgl 
gOrU$Undeyiz. Balkona giri~ koridorlanmn darhgl ise ayn bir gUvenlik ve konfor 
zafiyetidir. Y e~ilyam Sokagl'run istiklal Caddesi 'ne paralel olan bollimUndeki dUzensiz 
yapl dizisi, aym zamanda salona hizmet eden depolama, personel konaklama, jenerator, 
vb. mekansal ihtiyaylan kar$Ilamak Uzere, daglmk bir ~ekilde hiybir kurala bagh kalmadan 
Uretilen mekanlar olmu~tur. istiklal Caddesi yonUnde ipek Sinemasl kahntllanna biti~ik 
olan yapl, Galatasaray istikametinde yine kuralSlZ bir $ekilde geli~en RUya Sinemasl'na 
hiybir bo~luk olmadan biti$mektedir. 

3.2.4.5. Degerlendirme 
Sinema salonunun sinema tarihimizdeki onemi yadsmamasa da, yukanda belirtilen tUm 
yonleriyle degerlendirildiginde koruma mevzualImlz ve tabi oldugumuz uluslar arasl 
sozle~meler, bilimsel esaslar kapsammda sadece amsal degerleri sebebi ile kUltUrel 
varhklar kategorisinde ANIT olarak degerlendirilmesi mUmkUn degildir. Y 111ar iyinde 
kuralSlZ bir ~kilde yapIlan izinsiz mUdahaleler sonucunda, i~letmeye yonelik sorunlan da 
beraberinde y~ayan salonun tarihsel kimligine uygun olarak, iyinde bulundugu, ozgUn 
durumda kalan kUltUrel varhklarla birlikte 5366 sayIll yasanm ozUnde belirtildigi gibi 
yenilenerek korunmasl ve y~atllarak kullanllmasma yonelik, 2863 saydl KUIttlr ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kanunu'nun 20. maddesinde belirtilen (.. .Ancak talmmaz kultur 
varllklarmm balka bir yere nakli zorunlulugu varsa veya ozellikleri itibariyle nakli 
gerekli ise ...), Avrupa Mimari Mirasm Korunmasl Sozlesmesinin (Her ne kadar bu 
hukum sozlelmede tammlanan amtlar i~in getirilmil ise de) 5. maddesinde belirtilen ( .•. 
Maddi kOlullann tehlikeye diilurdugu ve bUlka bir yere tUllmanm zorunlu oldugu 
durumlar d1Imda ...) nakil olu mu oidu u kalill ki tasmmamn verecegi 
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herhangi bir zararm olamayacagl, sokUlmeden yapllmasl ise statik aCldan mtimktin 
goztikmedigi gerekcesiyle nakil ~artlannm uygun olacagl kanaatindeyiz. Ktilttir ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Ytiksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 saYlll ilke karan I-2b 
maddesinde tammlanan esasll onanm yontemlerinden olan tQllma (Moving) 
uygulamasml kO$ulsuz onerdigi, belirtilen miidahale yonteminin bilimsel olarak nasll 
ger~ekle$tirileceginin dalla da belirginle$tirilmesi i~in alternatifli mudahale 
onerilerinin geli$tirilmesini iferdigi, (Aym ada slmrlaFl i~inde kalmak ve salon un 
ozgiin mimarisi ve siislemeleriyle birlikte ya$atllmasl kaydl ile yerinin degi$tirilmesinde 
-yaplmn tQlmmasmda- koruma ilkelerine ayklFl' bir durum olmadlglm tespit eden 
uzman gorii$feri beraberinde Moving uygulamasmm restorasyon projesinin 
degerlendirildigi karar ile l.alternatif olarak onerilen miidahaleler dogrultusunda 
ylkllmadan / sokiilerek ta$mmasma karar verildigi), mevcut balkonlarm sokiilerek 
(Liberasyon) yerine ozgiin localaFlmn yeniden yapllmasma karar verildigi 
(Rekonstriiksiyon), giiniimiiz kon/or kO$ullaFlm saglayacak -yeni koltuklar, 
havalandlFma, lSllma, giivenlik tedbirleri, vb. uygulamalar - yenilemelerin yapllmasma 
karar verildigi (Renovasyon) ,Orijinal ebatlanyla birebir olarak tQlmacak salon un 
bezemelerine ta$lma esnasmda konservasyon miidahalelerinin yapllmaslm iferdigi, 
bununla beraber Emek Sinemasl'mn tarihsel kararkterine ve kullamm amacma uygun 
olarak mevcut imkanlaFlmn fOk daha iistiinde kapab ve aflk juaye alanlaFlna 
kavu$turuldugu, onerilen yapl diizenin en iyi konumuna naklinin kurgulandlgl 
gozlemlenmi~tir. 

3.2.5- isketinj Apartmam'nda, tist katmdaki ilaveler gibi ozgUn olmayan eklerinden 
anndlrdlgl, (Liberasyon), eklerinden anndmlan yapmm Ylkllmadan, mevcut durumuyla 
gerekli takviyelerinin yapIlmasml iyerdigi (Konsolidasyon), Yaplmn cephelerinde 
kaybolmu~, tahrip olmu~ yapl elemanlan ve ogelerinin rumlendigi,(Reintegrasyon), 
ttimlenemeyecek durumda olan malzeme ve yapl elemanlarmm aslma uygun olarak 
yenilendigi (Renovasyon), yapmm dl~ cephelerinde konservasyonu onerdigi, dava 
dosyasmda tarafimiza iletilen ilgili koruma bOlge kurulunca uygun bulunan restorasyon 
projeleri ve raporlanmn da birlikte degerlendirilmesiyle yapilan tespit sonucunda, dava 
konusu kurul karaFl ve eki yenileme avan projesinin, proje alamnda bulunan kiiltiir 
varllklaFlmn tescilli kiiltiir varl,g, ozelIigi, tarihi degeri, if ve dl$ goriiniimleri, karakteri 
ile kullamm amacma uygun oldugu kanaatindeyim. 

SORU 4: Soz konusu projenin Kentsel Sit aiani olarak belirlenen ve ta~lnmazm iyinde 
bulundugu bolgenin tarihi ve kUlttirel dokusuyla uyumlu olup olmarugl ve nihayet dava 
konusu karar ve ek projenin kamu yaranna uygun olup olmadlgl sorulmaktadu. 

CEVAP4: 
Beyoglu'nun tarihi ve kUlttirel dokusunu iki boltimde ele almak gerekir. iIki cadde ve 
sokaklar ile binalann zeminde kurdugu ili~ki, ikincisi binalann ktitlesel olarak tarihi ve 
kUlrurel doku arasmda kurdugu ili~kidir. istiklal Caddesi'nde pasajlann aym zamanda 
insanlann dl~ mekanlarda, bir yerden b~ka bir yere ul~malanm saglayan ve gene Ide 
sokak niteligindeki geyitler oldugu gorulmektedir. Bu geyitlerin tizeri klsmen veya 
tamamen kapah ve iki yanlannda dtikkanlar oldugu takdirde eski Beyoglu kUlttirti iyinde 
"pasaj" olarak tammlanabilirler. Zaman iyinde bu geyitlerin btiytik bir boltimii tiyatro, 
sinema gibi mekanlann yam sua, kuraisiz olarak in~a edilmi~ yapIlarla tIkanml~, 
Cadde'nin arka sokaklan He bagiantiian ciddi bir ~ekilde kopmu~tur. Bu uygulamalar He 
Cadde'nin arka sokaklan zaman iyinde okUntO. bolgeleri haline gelmi~tir. 
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(Ge9mi~ten GlinOmlize Beyoglu 1. Cilt s.185, "19.Ylizylldan Beyoglu'na Bakan Ylizler" 
Orner Kokal, Hakan Gi.ilslin) 

19. ylizyllm ikinci yansmdan b~layarak yinninci ylizyllm ilk yeyregine kadar olan siirey, 
Osmanh sivil mimarhgmda kagir ve yok kath yapIlann egemen olmaya b~ladlgl 
donemdir. Batlhla$ma ile ba$layan bu donem, ozellikle istanbul'un batlya ac;tlan Beyoglu 
bolgesinde etkisini hlzla gosterir. Beyoglu'nun bu ozeIligine bir de 1870 ydmdaki biiytik 
Pera yangml eklenince bolgenin mimari yehresi hlzla degi~meye b~lar ve istanbullular 
apartman y~am1 ile tanl~lrlar. 

Son donem Osmanh mimarhgl ile birlikte ozellikle istanbul'un mimarisi bu donemde 
ya~adlklan iyin doguyu taruyan, gayrimiislim olduklan ic;:in de batt kliltiirline yakm olan 
mimarlarla, yurtdl~mdan gelen mimarlann elinde ~ekillenir. 

Beyoglu, Balyan'lar, Fossati karde~ler, Smith, Vallaury, d'Aranco, Barborini ve MOngeri 
gibikimi yerli, kimi yabancl mimarlar tarafmdan 19. yiizyllm birbirini izleyen Neoklasik, 
Eklektik ve Artnouveau tarzlanndaki yapdarla donatthr. Durumun boyle olmaslyla 
birlikte resmi politikarun da bu yonde olu~masmm sonucu olarak, yeni bir kimlik ve biC;im 
kazanan bolgede bina cephelerini slisleyen pek yok ayrmtlda da dogal olarak batl etkili 
figiirler kullaruhr. 

Bir kliltiirlin geleneksel ozelliklerini iyinde banndtracak modern bir yaplt ortaya koymak 
hiy de kolay degildir. Bolge ruhunun hangi ozelliklerinin yanSltIlacagma, yani bu 
ozellikler arasmdan nasd bir sec;:im yapt1acagma karar verilmesi gerekmektedir. Gerek 
tarnamen ki~isel, nasd olu~tugu belirsiz gorsel tercihlerimize uygun veya ters dii~tiigii ic;:in, 
gerekse dogru ve giizel ya~amm ne olduguna ili~kin an1aYl~lmlzla bagda~ttgl ve 
bagd~madlgl ic;:in, mimari iizerine yapdan tartl~malar bu denli ciddi, bu denli serttir. 

Dava konusu projede, gec;:mi~ yiizydlarda oldugu gibi yiizylhmlzda da 90k tartl~dan 
"BinalarzmlZI hangi iisluba gore in~a edecegiz?" veya "Binalarm erdemleri nelerdir" 
gibi geni~letilebilecek sorulann yokc;:a liretilebilecegi bir sahada ele ahnml~tlr. 

Dava dOSyasl He birlikte iletilen istanbul Yenileme Alanlan Ktiltlir ve Tabiat Varhklanm 
Koruma Bolge Kurulu'nun 06.05.2010 tarih ve 1555 saV1h karanna baktldl!hnd~ dava 
konusu karann ve ekinde uygun bulunan yenileme avan projesinin, kiiltlirel varhklara 
nasd mlidahale edilecegini belinnesinin vanl Slra, geli§tirilen i§lev ve fonksivon semasmm 
gerektirdigi yenileme ve eklerin, niteligi ve korunmasl gerekli ktiltlir varhjh ile 
blitlinle§mesinin vanl Slra, onerilen klitlenin kentsel sit alarun tarihi ve ktiltlirel dokusuvla 
nasd uyum saglaVacagml tanlmlavan, yapl malzemesi, renk, estetik gibi diger kararlan 
venileme uygulama projeleri asamasma btrakan bir tutum icinde oldugu gorulmektedir. 

Soz konusu projenin; CercIe D'orient Binasl ve isketinj Apartmanl'm ozglin konumda, 
ozglin yaplm teknigi ve malzemesi, ozglin fonksiyonu He korudugu, kOrunmaSl gerekli 
kliltlir varhgl ozelligi veren ozgiin durumda kalan kiiltlir varhgl cepheleri ytkllmadan 
korudugu, Emek Sinemasl Salonu'nu soktilerek ozglin detavlarlyla, projenin en prestijli 
noktasma nakil ettigi, yeni kiitlenin plan ~emasmda Beyoglu'nun tarihi ve kiiltiirel 
kirnligine uygun gec;:itle~ yeniden tanlmlayarak cadde ve sokaklar arasmdaki yaya 
ili~kisini yeniden kurdugu, Cercle D'orient He arasmda kontur olarak yakl~ma mesafesi 
blraktlgl, beraberinde ana gabarisinin Cercle D'orient binasmm sac;:ak kotu He uyumlu 
oldugu, diger kiiltlirel mek larl ise u kottan sonra kademelendirerek kurguladlgl ve 
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istiklal Caddesi siluetinde hi~bir ~ekilde izlenemedigi, oneri kiitlenin yine korunan kiiltiir 
varllgl yapl cephelerinden korumanm gerektirdigi ol~iide geri ~ekildigi, oneri kiitlenin, 
kiiltiir varhgl yapIlarla bir arada, iki farkh estetik an1aYl~lm bir araya getirmesinin daha 
~agd~ bir yakla~lm oldugu, ICOMOS iiyesi farkh iilkelerde de bu onerilere benzer bir~ok 
uygulamalann yaplldlgl/yapdmakta oldugu, gerek~elerimiz dogrultusunda Kentsel Sit 
alan. olarak belirlenen ve ta~lDmaZlD i~inde bulundugu tarihi ve kiiltiirel dokusuyla 
uyumlu oldugu ve amlan dava konusu kararda belirtilen "Ada bazmda sinema i$levi 
dllmdaki i#evlerin sinema fonksiyonunun sii.rekliligini saglayacak ve film sektorii.nii. 
destekleyecek i$levleri de iferecek ~ekilde olmasl gerektigine" hiikmii He yenileme 
uygulama projelerinde (istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklartm Koruma 
Bolge Kurulu'nun 06.05.2010 tarih ve 1555 saYlh karan ) antlan miidahaleler 
dogrultusunda alanda, Ye~il~am Sokagl'mn kiiltiir tarihimizdeki onemine uygun olarak 
sinemalardan olu~an kiiltiirel tesis projesinin i~inde yer alan destekleyici satl~ iinitelerinde 
ilk Tiirk fiImierine ait afi~ler, ilan1ar, eski-yeni montaj makineleri, sessiz sinemaclhgm ilk 
omekleri filmIer, kostiimler v.b. objelerin sergilenmesi, satl~larmm yaptlmasl gibi sinema 
konseptleriyle ilgili fonksiyonlara da yer veriImesinin saglanmasl, yukanda belirtilen 
~agd~ koruma yakl~lmlan ile sahadaki kiiltiirel varhklann yenilenerek kOrunmasl ve 
ya~atllarak kullamlmasma imkan saglamasl, ylliardrr attl bir ~ekiide bulunan t~mmazm, 
Devletin kaynaklan da goz onOOde bulundurularak, uygulamantn kiralama siiresi sonunda 
kamuya geri donecek OImasl ve aym zamanda kamuya kaynak iiretecek olmasl 
gerek~eleriyle de kamu yaranna uygun oldugu kanaatindeyim. 

DOC.DR. OZLEM EREN ve YRD.DOC.DR. OMER SUKRU DENiz TARAFINDAN 
YAPILAN iNCELEME VE SAPTAMA 

14.02.2010 tarihinde dava konusu ~mmazm Bilirki~i ve Mahkeme heyeti tarafmdan yapdan 
ke~fi srrasmda yerinde yaptlan incelemelerin yam sua, konu ile ilgili dava dosyasmda bulunan 
beIge, dokfunan ve bilgilerin incelenmesi sonucunda ~a~da belirtilen tespit ve 
degerlendinnelere VanlmI~tlf. 

1.Dava konusu t~lnmazm birden fazla yapldan olu~masl nedeniyle, ~mmazm kullantm 
amaCI ve yapisal ozelliklerinin tarihi doku i~indeki yeri ayn ayn ele almarak a~aglda 
ozetlenmi~tir. 

Cercle d'Orient Binasl (33 Parsel): 
Beyoglu istiklal Caddesinin, Ye~il~am Sokagl He kesi~tigi ko~ede yer alan Cerc1e d'Orient 
Binasl, istanbul 1 Numarah Kiiltiir ve Tabiat Varllklanm Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 
goo ve 4720 saYlll karar ile belirlenen Kentsel Sit Alanl i~inde kalmaktadu. Bu yapl, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek Kurulu'nun 10.12.1976 goo ve 9544 sayth 
karan ile korunmasl gerekli kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlll Kurul karannda, Cerc1e D'orient Binasl'mn 
koruma grubu I olarak belirlenmi~tir. 
1884 yllmda Abraham P~a tarafmdan kagir YIgma sistem olarak in~a ettirilen bu yapl, 19. 
Yiizytlm son ~eyreginde istanbul'un zenginlerinin ve ileri gelenlerinin kurdugu Cerc1e 
d'Orient adlyla bilinen kuliibe ev sahipligi yapml~, uzun ytllar ~ehir kuliibii olarak hizmet 
vermi~ ve yoreye kimlik kazandlran onemini siirdi.irmii~tiir. istanbullu bir Levanten olan 
donemin iinlii miman Alexandre Valluary'nin eseri olan Cerc1e d'Orient Binasl, 
Beyoglu'nun kimligi a~lsmdan si d ger ta~lmaktadrr. Bu yap! aym zamanda, yiizyd 
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sonu istanbul 'unda ortaya ylkan yeni ya~am biyimlerinin somut ifadesi olarak kent tarihi 
i<;inde de onemli bir yere sahiptir ve toplumsal bellegin onemli bir paryaslm 
olu~turmaktadu. 
Yapl bodrum kat, zemin kat, asma kat, birinci kat, ikinci kat ve yat! katmdan olu~maktadlr. 
Bodrum katta zemin kata ait depolar bulunmaktadlr. Kabaca dikdortgen formdaki yapmm 
cephesinin orta ekseninde yer alan giri~ He pasaj b5llimline ula~llmaktadlr. Pasajm sag ve 
sol duvarlannda yer alan ozglin kapllar list katlarla baglantlYl saglamaktadu. Pasaj bOlumu 
asma katI olmayan yiiksek tavanh bir mekfuldu. Yapmm zemin katmda on cepheden birer 
kapi ile ula~dan diikkfuUar yer almaktadu. Orta aksta bulunan giri~ hollinlin sagmda ve 
solundaki merdivenlerden asma kata ula~dmaktadu. Zemin ve asma katlar sag ve sol kIslm 
olarak iki ayn bolum ~eklinde tasarlanmt~tu. Bu boli.im1erin asma katlan birbirleri He 
baglantlh degildir. Pasaj boliimlinlin sagmda bir donem kuliip olarak kullamlan ust katlar 
He i1i~kiyi saglayan merdiven yer almaktadu. Cercle d'Orient Binast'nm birinci ve ikinci 
katlan hemen hemen aym plan ~emasma sahip olup, yaplyl uzunlamasma kat eden geni~ bir 
koridorun iki yamna yer1e~tirilmi~ ve birbirinden digerine geyilebilen salonlardan 
olu~turulmu~tur. Kat salonlarmda bezeme ve suslemeler yapllml~tu. Birinci katta geni~ 
aylkhkll odalar bulunmaktadu. Her iki katta da arka boliimde servis hacirnlerine yer 
verilmi~tir. Cercle d'Orient Binasl'nm balo salonu olarak kullamldlgl dli~liniilen mekfulma 
zemin kattaki giri~ hollinden b~layan merdiven ve asansor He ul~tlmaktadu. Birinci kat 
tUm alan boyunca uzanan bir koridor ile iki kIsma aynlmt~tu. On cepheye bakan ve kapi 
baglantdan He birbiri arasma ge<;i~ olanagl saglayan alanda odalar bulunmaktadrr. 
Koridorun arkasmda olup arka cepheye bakan boliimler ise servis ama<;h kullandmaktadu. 
Cercle d'Orient Binast'mn otel odalan olarak kullamldtgt du~liniilen ikinci katl tUm kat 
boyunca ortada uzanan ve birbirleri ile baglantdt koridor ve hollerle iki bolme aynlmt~trr. 
<;atl katl kulube ait otel odalan ~eklinde diizenlenmi~tir. <;atl katl tUm kat boyunca ortada 
uzanan bir koridor ile ikiye aynlrm~tlr. Koridorun arkasmda olup arka cepheye bakan 
mekfullar ise servis amayh kullamlan alanlardu. Bu kahn tavam ~ap yah konstruksiyonu 
He yaptlml~trr. 
Tugla YIgma duvarlar ve volta do~eme sistemi ile in~a edilen Cerc1e d'Orient Binasl'nm 
cadde cephesi ~ kaplama sokak cephesi ise SIva kaplamahdu. Cephe dilzenlemesinde 
prekast elemanlarda kullamlmt~hr. Bagdadi tekniginde StVanml~ tavanlar zengin 
suslemelidir. Cerc1e d'Orient Binasl'mn pencere ve kapi aylkllklan basik kemerlerle 
geyilmi~, ah~ap hatIllarla desteklenmi~tir. 
45 metreye varan anltsal cadde cephesi, aksiyal ve simetrik anlaYI~ta diizenlenmi~, birinci 
katta gotik rozetler ve gomme yivli siitunlarla belirginle~en 11 modiile aynlml~ttr. Orta 
eksen iizerinde istiklal Caddesinden giri~ yer ahr. Yapmm klasist cephesi, dekoratif ~ 
konsollarla desteklenen geni~ bir silme ve yapl boyunca devam eden parapetle 
tamamlanml~tIr. Cephe suslemesi i<;inde yer verilen yiiksek kabartma teknigi He yapdrm~ 
insan ve hayvan figlirlu diizenlemeler de yapmm dikkate deger ozelliklerindendir. Yaplmn 
on ve yan cepheleri yok bUyiik oranda ozglin mimari gorliniimlinu korumu~tur. 
Cercle d'Orient Binasl, yaplm teknigi, malzemesi, mekfulsal diizeni ve cephe ozellikleri, anI 
ve estetik nitelikleri ile kiilti.ir varhgl niteligi ta~lmaktadlf. iy ve dl~ dekorasyonu, yaplm Yilt 
ve miman bu tespiti guyiendirmektedir. Yapl, gunumuzde ozglin mimari gorlinumunu ve 
mimari butiinlugunu korumaktadrr. 

ipek Sinemasl (33 Parsel): 
Cercle d'Orient Binasl'mn kuzey biti~iginde yer alan ipek Sinemasl, istanbul 1 Numarah 
Kiilti.ir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 glin ve 4720 saydl karar He 
belirlenen Kentsel Sit Alam iyinde kalmaktadtr. Bu yapt, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
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Amtlar YUksek Kurulu'nun 10.12.1976 gUn ve 9544 saylll karart ile korunmasl gerekli 
kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saylll Kurul karartnda, ipek Sinemasl'mn koruma 
grubu II olarak belirlenmi~tir. 
1922 Yllmda acrtlan ilk ismi Opera olan, bir donem ~ehir tiyatrolart olarak da kullanllan ipek 
Sinemasl, 1970'li Yillarda hazlr giyim satl~ magazasl olarak kullamlan bolUmUnde Cflkan bir 
yangm nedeniyle ktsmi hasar gormii~tiir. 
ipek Sinemasl, yakla~lk 20x40m boyutlartnda ve dikdortgen formdadlr. Emek sinemasl, 
Cercle d'Orient Binasl ve Riiya Sinemasl ile gevrelenmi~tir. Sahnenin altmda orkestra 
crukuru ve onun arkasmda depo ve servis olarak kullamldlgl dii~Uniilen odalar yer 
almaktadlr. Y e~ilcram Sokagmdan yaplya girildiginde iki kath fuaye boliimUne ul~lhr. 
Fuayeden balkon katma dairese1 bir merdivenle crIktlmaktadrr. Fuayenin her iki yamndaki 
kapllar ile sinema salonuna ortasmda yer alan kapi ile balkon altmda yer alan locaya 
ul~llmaktadlr. Ana sinema salonu yak1~lk 12m yUksekliginde tek bir hacimden 
olu~maktadrr. Salonunun gOney yonUnde yer alan koridor, servis birimleri arasmdaki 
srikiilasyonu saglamaktadlr. 
Yaplmn ana ~lYICl sistemi betonarme kolon ve kiri~lerden olu~maktadrr. ipek Sinemasl, 
Cumhuriyet Donemi'nin ilk nitelikli betonarme omeklerinden biridir. BiiyUk mekamn iizeri 
betonarme kemer kiri~lerle desteklenmi~ olan betonarme tonoz ile ortiilmii~tiir. Duvarlarda 
tugla kul1amhru~tlr. <;ok kath bOliimlerdeki do~emeler betonarmedir. Yapl ozgOn halinde 
ktrma cratl olarak tasarlanml~ ve marsilya tipi kiremit kaplama kullamlml~tlr. 
ipek Sinemasl'nm tarihi doku icrindeki yeri incelendiginde, kullanlm amaCl, TUrk Sinema 
Tarihi'ndeki onemi, am ve mimari nitelikleri, mekan ozellikleri ve yaplsal ozellikleri ile 
kiiltiir varhgl niteligi ~ldlgl goriilmektedir. 

Melek Apartmam (33 Parsel): 
Giri~ini Ye~ilcram Sokagmdan alan ve Emek Sinemasl, ipek Sinemasl ve isketinj Apartmanl 
ile crevrelenmi~ olan Melek Apartmanl, istanbul 1 Numarah Kiiltiir ve Tabiat Varhklartm 
Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 gUn ve 4720 saYlh karar ile belirlenen Kentsel Sit Alam 
icrinde kalmaktadtr. Bu parse 1, Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar YUksek Kurulu'nun 
10.12.1976 gUn ve 9544 saYlh karart ile kOrunmasl gerekli kiiltiir varhgt olarak tescil 
edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh Kurul karartnda, Melek Apartmam'mn koruma 

grubu II olarak belirlenmi~tir. 


Melek Apartmanl bodrum kat, zemin kat, iicr normal kat ve crab katmdan ol~maktadtr. 


Yapmm kesin in~a tarihi bilinmemekle birlikte iislup olarak 19.yy sonlarma tarihlendigi 

dii~Uniilebilir. 


Yaplmn bodrum ve zemin katlart Emek Sinemasl tarafmdan da kullamlmaktadtr. Bu katlar 

sinemamn fuaye, kafeterya gibi cre~itli amaylart icrin tahsis edilmi~tir. Diger katlartn konut 

ya da i~yeri olarak kullamldlgl anIa~tlmaktadlr. Zemin katm aksmda apartmanm giri~ holii 

ve merdiven yuvasl yer almaktadu. Katlara ula~lml saglayan crift kollu merdiven biitOn 

katlarda tekrarlanmaktadlr. Ocr normal katta aym plan ~emasma sahip olup yak1~lk 

simetrik crift daireden olu~maktadlr. <;atl katlmn ozgOn durumda klsmi kat oldugu, teraslntn 

sonradan kapattlarak kata donii~tiirUldiigu anI~tlmaktadtr. 


Yaplntn ta~lYICl sistemi kagir Ylgmarur. Duvarlar tugla, do~emeler betonarmedir, Yapmm 

cratlsl ah~ap konstriiksiyonlu ktrma cratldlr. <;att konstriiksiyonu crah kattmn tavamndan 

algIlanmaktadu. 

Melek Apartmam'nm tarihi doku icrindeki yeri incelendiginde, iislup olarak in~a tarihinin 

19. YiizyIl sonlartna referans vermesi nedeniyle ve soz konusu doneme tarihlenen erken 
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apartman mimarisi ve kagir YIgma yaplm teknigi ozellikleriyle kliltiir varhgl niteligi ta~ldlgl 
gorulmektedir. 

Emek SinemaSI (33 Parsel): 
Giineyde ipek Sinemasl'na, doguda Me1ek Apartmam'na, batlda Riiya Sinemasl'na biti~ik 
olup, Ye~il~am Sokagmdan ve Melek Apartmanl~nm zemin katmdan giri~ alan Emek 
Sinemasl, istanbul 1 Numarah Kiilrur ve Tabiat Varhklarml Koruma Kurulu'nun, 
07.07.1993 goo ve 4720 saYlh karar ile belirlenen Kentse1 Sit Alam i~inde kalmaktadu. Bu 
parse1, Gayrimenkul Eski Eserler ve Arutlar Yiiksek Kurulu'nun 10.12.1976 gUn ve 9544 
saYlh karan ile kOrunmasl gerekli kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~ir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh Kurul karannda, Emek Sinemasl'mn koruma 
grubu II olarak belirlenmi~tir. 
Emek Sinemasl, DOCOMOMO (Modem mimarhk akmunm kentsel ol~ekli ya da teki1 
omeklerinin belgelenmesi ve kOrunmasl amacly1a kurulmu~ uluslararasl mimarhk, tasanm 
ve ~ehir planclhgl organizasyonu) Tiirkiye listesinde yer alml~tlf. 
Tiirkiye Cumhuriyeti'nin en eski sinemalarmdan bir olan Emek Sinemasl, 1924 yllmda 
Ye~il~am Sokagmda Melek Sinemasl adlyla aytlml~tlf. Sinemamn, salonun perdesinin her 
iki yamnda yer alan Art Nouveu melek figiirlerinden aldIgl "Melek" ismi, yapl emekli 
sandlgma geytikten soma, 1958 yIlmda "Emek" olarak degi~tirilmi~tir. Bir asudan fazla 
istanbul'un kiiltiir ya~amma damgaslm vuran ve Tiirkiye'nin en eski ve gorkemli sinema 
salonlanndan birine sahip olan Emek Sinemasl, tarihi kimligi, Barok ve Rokoko bezeli 
duvarlan, 875 ki~ilik biiyiik salonu ve yiiksek duvarlan ile uluslararasl film festivallerine de 
ev sahipligi yapml~tIr. 
Emek Sinemasl, istanbul'da 20.yy ba~mdan giiniimiize ul~ffil~ en geni~ aylkh i~ mekana 
sahiptir. Bezeme ozellikleri bakImmdan 20. YiizyIl biyim tercihlerini onemli olyiide 
korumaktadIr. 
Yapl, sinema salonunu ve balkonu kapsayan yiiksek tavanh bir ana mekan ve ye~itli servis 
mekanlannda ol~an boliimlerden meydana gelmektedir. Salonun boyutlan kareye yakIn 
olup kmna yatI ile ortiilmii~tiir. Sinemamn giri~ ve fuayesi, salon He Ye~ilyam Sokagl 
arasmda baglantl olu~turmaktadlf. Emek Sinemasl'nm kimlik degerleri arasmda biiyiik 
salonunun yamstra, Y e~ilyam SOkagl ile giri~i, gi~esi ve fuayesinin hem zemin olmasl 
nedeniyle kentsel ya~amla iy iye olan konumu da onem t~lf. 
Ana ~lytCl sistemi betonarme kolonlardan olu~an Emek Sinemasl, Tiirkiye iyin erken 
donem betonarme yapl teknolojisi aylSlndan miras niteligi t~lmaktadlr. Yaplmn yatlslmn 
ta~lYlcl sistemi betonarme Vierendeel kiri~lerle yapIlml~, yan ta~lYIcl sisteminin iizeri ise 
ah~ap konstriiksiyonla ortlilm~tiir. 
Emek Sinemasl'mn tarihi doku iyindeki yeri incelendiginde, kullamm amaCl, Tiirk Sinema 
Tarihi'ndeki onemi, am ve mimari nitelikleri, mekansal etkisi, yaplsal ozellikleri ve 
dekorasyonu He kiiltiir varhgl niteligi t~ldlgl gorulmektedir. 

isketinj Apartmam (33 Parsel): 
Gooeydogu cephesinde Melek Apartmanl'na, giineybatl cephesinde ise 32 parsele kom~u 
olup, Ye~ilyam Sokagl'nm ko~esinde yer alan isketinj Apartmanl, istanbul 1 Numarah 
Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 giin ve 4720 sayth karar He 
belirlenen Kentsel Sit Alanl iyinde kalmaktadtr. Bu parsel, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Arutlar Yiiksek Kurulu'nun 10.12.1976 gUn ve 9544 saYlh karan ile korunmasl gerekli 
kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 sayth Kurul karannda, isketinj Apartmam'nm 
koruma grubu II olarak belirlenmi~tir. 

/
/ 
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Bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve 9at1 katmdan olu~an isketinj Apartmanl'run her 
katmda bir daire yer almaktadu. Dairesel merdiven evine a91lan daire kapdan He kare planh 
antreye girilmekte olup, antreye bagh uzun bir koridorun her iki yamnda ge~itli mekanlar 
yer almaktadu. Yapl hem on hem de yan cephede 91kma yapmakta, yan cephede bir, on 
cephede ise iki oda bu 9tkmada yer almaktadlr. Islak hacimler yapmm arka boliimiinde 
dUzenlenmi~ olup, dogrudan hole baglanmaktadlr. 
Yapmm ~lYICl sistemi betonarme karkas olup, duvarlarda tugla kullanI1ml~tu. iki 
cephesinde yer alan 91kmalar konsollarla t~ltllml~tlr. Y apl ko~u yapllara yapI~lk 
durumdadrr. <;atl ah~ap konstriiksiyonlu kuma 9atIdlr. Vola bakan cephelerde ve kat 
hizalannda 9atl parapeti altmda, ta~ formunda ge~itli kabartma bitkisel motifler vardlr. 
isketinj Apartmam' nm tarihi doku i9indeki yeri incelendiginde, 19.yiizyll sonu istanbul' da 
yaygtnla~an apartman mimarisinin tipik omegi olmaSI, donemin yaplsal ozelliklerini 
yansltmasl nedeniyle kUltUr varhgl niteligi t~ldlgl gOrUlmektedir. 

Riiya Sinemasl (33 Parsell: 
Doguda Emek Sinemasl'na biti~ik olup, Cercle d'Orient Binasl'nm istiklal Caddesi 
cephesinden giri~ alan RUya Sinemasl, istanbul 1 Numarah KilltUr ve Tabiat Varhklanru 
Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 gUn ve 4720 saYlh karar He belirlenen Kentsel Sit Alam 
i9inde kalmaktadlr. Bu parsel, Gayrimenkul Eski Eserler ve Arutlar YUksek Kurulu'nun 
10.12.1976 gUn ve 9544 sayth karan ile korunmasl gerekli kUltUr varhgl olarak tescil 
edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh Kurul karannda, RUya Sinemasl'nm kOrunmasl 
gerekli kUltUr varhgl olmadlgma karar verilmi~tir. 
RUya Sinemasl'nm tarihi 1930'lara kadar uzanmaktadrr. Artistik adlyla a91lan sinemamn adl 
1934'te SOmer, yapl Emekli Sandlgl'run mall olunca da KU9Uk Emek olarak degi~tirilmi~, 
daha soma da "RUya" olmu~tur. 
Ana t~lytCl sistemi betonarme kolon ve kiri~lerden olu~an RUya Sinemasl, bir bUyUk salon 
ve iki balkondan olu~maktadlr. Sinema aynca, Ye~il9am Sokagl'na cephe veren iki kath bir 
yapl ile de baglantlhdlr. 
RUya Sinemasl'run tarihi doku i9indeki yeri incelendiginde, TUrk Sinema Tarihi'ndeki 
onemi, kullamm arnaCl, am ve mimari nitelikleri, mekan ozellikleri ve yaplsal ozellikleri ile 
kUltUr varhgt niteligi ta~ldlgl gOrUlmektedir. 

Eski 27 ve 28, Yeni 33 Parselde Bulunan Yapdar: 
Giineyinde Emek Sinemasl, dogu ve batt yonlerinde ise kom~u parseller yer alan, eski 27 ve 
28, yeni 33 parselde bulunan yapllar, istanbul 1 Numarah KUltUr ve Tabiat Varhklanru 
Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 gUn ve 4720 saytll karar ile belirlenen Kentsel Sit Alam 
i9inde kalmaktadrr. Bu parseller, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anttlar YUksek Kurulu'nun 
14.10.1978 gUn ve 10538 saYlh karan He kOrunmasl gerekli killtUr varhgl olarak tescil 
edi1mi~tir. 

Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh Kurul karannda, eski 27 ve 28 parsellerde yer 

alan yapllann koruma grubu II olarak belirlenmi~tir. 


Eski 27 ve 28 parsellerde yer alan yapdann olu~turdugu blogIm giri~i Ye~il9am Sokagl'nda 

yer almakta olup, RUya Sinemasl'run giri~i bu blogun giri~inden de saglanmaktadlr. 

Yaplml 19. YUzyIl sonu, 20. YUZytI b~ma tarihlenen bu yapIlar, zemin katt ve iki normal 

katI olan iki ayn geleneksel konuttan olu~maktadrr. 


OZgUn durumda Ylgma k§gir yaplm teknigiyle in~a edilen bu yapdann ge~itli bOiOmlerine 

betonarme kolon kiri~ mUdahaleleri yapllml~tlr. 
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Soz konusu yapllann, 19. YiiZYII sonu, 20. YiizyIl ba~mda istanbul' da uygulanan 90k kath 
kagir konut mimarisi omekierinden oimasl ve donemin yapisal ozellikierini yansltmasl 
nedeniyIe kiiltiir varhgl niteligi ta~ldlgl goriilmektedir. 

29 ve 32 Parselde Bulunan Yapdar: 
338 adamn kuzey slmrmda yer alan ve Ye~il9am Sokagmdan giri~i oian bu yapllar, istanbul 
1 Numarab Kiiltiir ve Tabiat Varhklarlm Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 gUn ve 4720 
saydl karar ile belirlenen Kentsel Sit Alan! i9inde kaimaktadu. Bu ta~mmazlann bulundugu 
32 parsel, Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek KuruIu'nun 10.12.1976 gUn ve 
9544 saYlh karan ile 29 parsel ise 14.10.1978 goo ve 10538 saydl karan ile korunmasl 
gerekli kiiltiir varlIgl olarak tescil edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh Kurul karannda, 29 ve 32 parsellerde yer alan 
yapllann koruma grubu II olarak belirlenmi~tir. 
YIgma kagir yaplm teknigiyle in~a edilen bu geleneksel konut yapIlan, 19.Yiizyll sonu, 20. 
Yiizyll b~mda istanbul'da uygulanan s:ok kath kagir konut mimarisi omeklerinden olmasl 
ve donemin yapisal ozelliklerini yansltmasl nedeniyle kiiItiir varhgl niteligi t~ldlgl 

goriilmektedir. 

29 ve 30 Parselleri Arasmda Bulunan Yap. (33 Parsel): 
338 adanm kuzey slmrmda yer alan ve Ye~il9am Sokagmdan giri~i olan bu blok, istanbul 1 
Numarah Kiiltiir ve Tabiat VarhklarmI Koruma Kurulu'nun, 07.07.1993 goo ve 4720 saYlh 
karar ile belirlenen Kentsel Sit Alan! i9inde kalmaktadlr. Bu ta~mmazm bulundugu parsel, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek KuruIu'nun 10.12.1976 goo ve 9544 saydl 
karan He korunmasl gerekli kiiltiir varhgl olarak tescil edilmi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 sayIll Kurul karannda, 29 ve 30 parseller arasmda yer 
alan yaplmn korunmasi gerekli kiiltiir varhgl olarak tesciline gerek olmadlgma karar 
verilmi~tir. 

30 ve 31 Parselde Bulunan Yapdar: 
338 adamn kuzey slmnnda yer alan ve Ye~il9am Sokagmdan giri~i olan bu yapIlar, istanbul 
1 Numarall Kiiltiir ve Tabiat VarhklarmI Koruma KuruIu'nun, 07.07.1993 gUn ve 4720 
saYlh karar ile belirlenen Kentsel Sit Alam is:inde kalmaktadlr. Bu t~mmazIarm bulundugu 
30 ve 32 parseller, kiiltiir varhgl olarak tescil edilmemi~tir. 
Dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 sayth Kurul karannda, 30 ve 31 parsellerde yer alan 
yapIlann kOrunmasl gerekli kiiItiir varhgl olarak tesciline gerek olmadlgIna karar 
verilmi~tir. 

2.Dava konusu ta~mmazm bulundugu bOlgeyi kapsayan mevcut 111000 Ols:ekli Koruma 
Amas:h imar Planl bulunmamasl nedeniyle aynntIh degerlendirme yapIlamaml~tlr. Halen 
yiiriirliikte olan 115000 ols:ekli Koruma Ama9h imar Plam'nda ise soz konusu bolge 
"turizm-hizmet-ticaret" Iejantmda kalmaktadu. 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh istanbul 
Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu karanna gore 
hazlrlanan yenileme avan proje bu alan is:in, "ticaret ve kiiltiir sanat merkezi" kullamml 
onermektedir. 

3.Dava konusu olan istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge 
Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh karan He 338 adadaki yapIlann tescil durumlan 
ve koruma gruplan ayn ayn degerlendirilip ~agldaki sonu9lara vanlml~tIr: 
1.338 	ada, 33 parselde bulunan Cercle D'orient yaplsmm koruma grubunun 1 olarak 

belirlenmesine; 
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2. Melek Apartmam 'mn Ye~ilr;am Sokagz 'na bakan on cephesinin sokak siluetindeki 
konumu, mimari ve estetik degeri yonunden ozellik gostermesi dikkate almarak tescil 
kaydmm devamma ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine; 

3. Isketinj Apartmam 'mn (Pervetitch ve 1950 tarihli Suat Nirven Haritalan 'nda ger;en ile) 
Ye~ilr;am Sokak cephesinde konumu, estetik ve mimari degerleri ve cephe sUslemeleri 
sebebi ile tescilinin devamma ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine; 

4. 	1939 tarihinde yapz/mz~ olan Emek Sinemasz salonunun sinema tarihindeki onemi ile 
tavan ve duvarlarmm estetik degerlerinden dolayz tescilinin devamma ve koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine; 

5. ipek Sinemasz'mn sinema tarihimizdeki izleri yansztmasz yonanden Ye~ilr;am SOkagl 'na 
cephe veren duvarlarmm korunmasl ve tescilinin devamma ve koruma grubunun II 
olarak belirlenmesine; yan cephesinden biti§ik oldugu Cercle D 'orient yaplSlmn ozgiin 
durumu ve malzemesini bozmu~ olmaslndan dolaYI, Cercle D'orient yap,slmn arka 
cephesinin ar;zga r;zkanlmasma ve bu cephenin aslma uygun restitusyon esaslz 
restorasyonunun uygulanmasma; 

6. Raya Sinemasl 'nm Cercle D 'orient yaplsmm plamm kzsmen bozmu~ olmasl ve 2863 
sayllz yasamn 6-7 maddelerinde belirtilen tescil kzstaslarma uymamasz sebebi ile 
korunmasl gerekli kUltar varlzgl olmadlgma; 

7.29 	ve 32 parseldeki t~mmazlarm Ye~ilr;am Sokagl azerindeki cephelerinin sokak 
siluetindeki konumu, mimari ve estetik degerleri ar;lsmdan korunmasl gerekli kUltur 
varlzgl olarak tescil kayltlarmm devamma, koruma gruplanmn II olarak belirlenmesine; 

8.30 	ve 31 parsellerde bulunan ta~mmazlarm 2863 sayllz yasanm 6-7 maddelerinde 
belirtilen tescil kzstaslarzm ta~lmadzgl dikkate almarak korunmasl gerekli kaltur varlzgz 
olarak tesciline gerek olmadlgma; 

9. Eski 27 ve 28 parselde yer alan yapz/arm Ye§ilr;am SOkagl ilzerindeki cephelerinin sokak 
siluetindeki yeri, mimari ve estetik degerler gostermesi sebebi ile tescil kayztlarmm 
devamma ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine; 

10. 	 33 parseIde bulunan diger ta~mmazlarm ise 2863 sayllz yasanm 6-7 maddelerinde 
belirtilen tescil klstaslarml ta§lmamasl sebebi ile korunmasl gerekli kUltar varlzgl 
olmadlgma; 

11. 	 Emek Sinemasl Salonu ir;in teklif edilen mudahale yontemlerinin uygulama projesi 
a§amasmda alternatifleriyle birlikte kurulumuza sunulmasma; 

12. 	 Ada bazmda sinema i#evi dl§mdaki i§levlerin sinema fonksiyonunun surekliligini 
sagiayacak ve film sektoriinu destekleyecek i§levleri de ir;erecek ~ekilde olmasl 
gerektigine karar verildi. 

3.1. Yukanda aylklanan, istanbul iii Yenileme Alanlan KUltlir ve Tarihi Varhklanm 
Koruma BeHge Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh karannda koruma grubu II 
olarak be1irlenen Melek Apartmam'nm, 29 ve 32 parseldeki yapllann, eski 27 ve 28 
parselde yer alan yapdann, isketinj Apartmanl'mn ve ipek Sinemasl'mn sadece cephe 
konumlan ve ozellikleri nedeniyle kOrunmasl ongorulmii~ ve dava konusu avan 
projede bu ongoru dogrultusunda, isketinj Apartmanl korunmu~, soz konusu diger 
yapdann belirli Olyiide cephe1eri korunup diger bollimleri yeni yapdanma kapsammda 
Ylkdml~tIr. Kentsel Sit Alam iyinde kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar 
Yiiksek Kurulu karan ile korunmasl gerekli kiiltlir varhgl olarak tescil edilmi~ olan ve 
dava konusu Kurul kararmca korunmasl gereken II. grup kiiltlir varhW olarak 
tescillenen, kiiltlir varhgl ozelliklerini dl~ gOriinlimleri kadar iy mekan diizenleriyle, 
yaplsal ozellikleriyle, tarihi onemleriyle ve kullamm amaylanyla alan bu yapIlarm, 
sadece cephe1erinin korunmasmm ve diger bollimlerinin YlkIlabileceginin 
ongorulmesi, Kiiltlir ve Tabiat Varhklanm Koruma Yiiksek Kurulu'nun 05.11.1999 
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gUn ve 660 saYlh ilke karanmn II. Maddesinin "a" bendinde belirtilen "Yapmm 
gunumuze ula~ml~ sosyo-kulturel ve tarihi kimligini olu~turan mekdnsal, bi9imsel ve 
yaplsal ozellikleri ve gevre i9indeki 6zgun konumu korunacaktlr ... " karanna ve "b" 
bendinde belirtilen "Yapzlarm Ylkzlmadan korunmalarz esastlr..." karanna, aynca, 
ICOMOS (Uluslararasl Amtlar ve Sitler Konseyi) Geleneksel Mimari Miras 
TUzUgil'niln Koruma ba~hgl altmdaki 5. maddesinde belirtilen "Geleneksel miras 
yalmz somut bi9imler, katleler, strukturler ve mekdnlardan olu~maz, bunlarm 
kullamlz~ ve algllam~ bi9imlerini, gelenekleri ve onlara baglz elle tutulamayan 
ili~kileri de kapsar. " ilkesine uymamaktadu. 

3.2. Kentsel Sit Alam i9inde kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar Yiiksek Kurulu 
karan He korunmasl gerekli killtfrr varhgl olarak tescil edilmi~ olan ve dava konusu 
karar He II. grup killtfrr varhgl olarak tesci1lenmi~ olan ipek Sinemasl'mn, Ttirk 
Sinema Tarihi'ndeki onemi, anI ve mimari nitelikleri, melean diizenleri ve yaplsal 
ozellikleriyle killtfrr varbgl niteligi ~lmasma ragmen, dava konusu avan projede 
YlkIlmasl, aynca, Kentsel Sit Alanl i9inde kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Amtlar 
Yiiksek Kurulu karan He korunmasl gerekli killtfrr varhgl olarak tescil edilmi~ olan 
RUya Sinemasl'nm ise, Ttirk Sinema Tarihi'ndeki onemi, kullamm arnaCI, am ve 
mimari nitelikleri, mekan diizeni ve yapisal ozelliklerine ragmen, dava konusu kararda 
kUltfrr varhgl tescilinin kaldmlmasl, KUltfrr ve Tabiat Varhklanm Koruma Yiiksek 
Kurulu'nun 05.11.1999 goo ve 660 saYlb ilke karanmn II. Maddesinin "a" bendinde 
belirtilen "Yapmm gunumuze ula~ml~ sosyo-kultiirel ve tarihi kimligini olu~turan 
mekdnsal, bi9imsel ve yaplsal ozellikleri ve gevre i9indeki azgun konumu 
korunacaktlr ... " karanna ve "b" bendinde belirtilen "Yapllarm Ylkzlmadan 
korunmalarz esastlr ... " karanna, aynca, ICOMOS Geleneksel Mimari Miras 
TUzUgli'nOO Koruma ba§bgl altmdaki 5. maddesinde belirtilen "Geleneksel miras 
yalmz somut bi9imler, kutleler, strukturler ve mekdnlardan olu~maz, bunlarm 
kullamlz~ ve algzlam~ bi9imlerini, gelenekleri ve onlara baglz elle tutulamayan 
ili~kileri de kapsar. " ilkesine uymamaktadlr. 

3.3. Uluslararasl koruma ilkeleri, klilttir varhgl niteligi t~lyan yapllann zorunlu haller 
dl§mda ozgOO yerlerinde korunmasl gerektigini ongortir. Tarihi yapdann kOrunmasl ve 
restorasyonu hakkmda uluslararasl gergeve belirleyen bir antla§ma olan 1964 yIlI 
Venedik Tiiziigii'nOO Koruma b~hgl altmdaki 7. maddesinde, " Sir kiiltiir varlzgl 
tamklzk ettigi tarihin ve i9inde bulundugu ortamm ayrzlmaz bir par9asldlr. Kiiltiir 
varlzglmn tum unun, ya da bir par9asmm ba~ka bir yere ta~mmasma kiiltur varlzgmm 
korunmasl bunu gerektirdigi ya da 90k onemli ulusal veya uluslararasl 91karlarm 
bulundugu durumlar dl~mda izin verilmemelidir." denilerek koruma ilkelerinin 
evrensel ozelliklerinden birini a9Iklaml~tu. Bu ilke, kUlttir varhgl yaplmn kent 
dokusunda sahip oldugu yerin korunmasl a9lsmdan onem t~lr. Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Amtlar Yiiksek Kurulu karan ile korunmasl gerekli kUltfrr varhgl olarak 
tescil edilmi§ ve dava konusu karar ile II. grup kUltiir varhgl olarak tescillenmi~ olan 
Emek Sinemasl Salonu'nun, dava konusu avan projede yeni yapdamna ile olu§turulan 
blogun list katma t~lnmasl onerisi, gerek Venedik Tiizligli'nOO 7. Maddesinde 
belirtilen ilkelere, gerekse 2863 Numarall KUlttir ve Tabiat Varhklanm Koruma 
Kanunu'nun 20. Maddesinde belirtilen "T~lnmaz Kliltfrr Varhklan ve paryalanmn, 
bulunduklan yerde korunmalan esashr ... " karanna uymarnaktadlr. 
Emek Sinemasl Salonu'nun ba~ka bir kota t~mma onerisi aynca, Salonu, fuayesi, 
gi~esi ve giri§inin Y e~ilyam Sokagl ile aym seviyede olmasmm getirdigi, kentsel 
ya~amla bUtiinle~ik kimligini de kaybetmesine yol a9acaktlr. 
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Dava konusu avan projede Emek Sinemasl'nm yanlslra Ruya SinemaSI ic;in onerildigi 
gibi, Ylklldlktan soma ba~ka bir kotta benzer bezemeleri iizerinde barmduan benzer bir 
mekan in~a edilmesinin, 2863 Numarah Kultiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kanunu 
ve Venedik Tiizugu gibi tarihsel c;evreyi koruma yonetmeliklerinde belirtilen ilkelere 
uymamaktadlr. 

3.4.Dava konusu ada iyin hazulanan statik raporlarda tespit edilen yaplsal hasarlann ve 
problemlerin yoziimu ve guc;lendirme projeleriyle bu yoziimlerln desteklenmesi 
yollannm ar~tmlmaslmn, kiiltiir varhgl niteligi ~lyan boyle bir yapdar toplulugu 
iyin oncelikle dikkate allnmasl, tarihsel yevreyi koruma kurallarma ve Venedik 
Tuziigu'niin Tammlar ba~hgl altmdaki 2. maddesinde belirtilen "Kaltar varlzglmn 
korunmasl ve onanml irrin, mimari mirasm incelenmesine ve korunmasma yardlmcl 
olabilecek balUn bilim ve tekniklerden yararlamlmalzdlr. " ilkesine uygun olacakttr. 

4.Beyoglu'nda tarihi ve kiiltiirel doku onemli derecede 19. Yiizyllda olu~m~tur. Iyinde 
bulundugu bolge incelendiginde, gey 19. Yiizyd ve erken 20. YiizYll arallgmda, farklt 
tarihlerde yapllml~, kiiltiirel c;e~itlilige sahip, yoreye kirnlik veren, toplumsal bellegm 
onemli bir paryasl olan ye~itli yapdardan olu~an dava konusu ~lnmazm bulundugu ada, 
Beyoglu'ndaki tarihi ve kiiltiirel simgelerden biridir. 

4.1.Boyle onemli tarihsel ve kiiltiirel yapt topluluklanndan birinin oldugu bir bolgede 
geryekle~tirilecek projelerin, soz konusu kiiltiirel ve tarihsel dokuyu fiziksel, 
fonksiyonel ve estetik a91lardan miimkiin oldugunca koruyabilecek ve ya~atabilecek 
oneriler getirmesi, koruma ve mimarhk biliminin temel zorunluluklanndan biridir. 
Dava konusu avan projede, kiiltiir varhgl olarak tescilli sadece Cerc1e d'Orient Binasl 
He isketinj Apartmam'nm korundugu, diger yapdarm ise ya sadece cephelerinin belirli 
derecede korundugu ya da tamamen kaldmldlgl gorulmektedir. A van projede, yeni 
yapl kutlesi ve ilave katlar olu~turuldugu, yerle~ik parsel ve adamn, tarihi dokusundan 
farklt bir diizende, farldl bir mimari an1aYl~la kurgulamp, yeni bir ticaret ve kiiltiir 
sanat merkezi kullamml onerildigi, dolaYlslyla dava konusu adada, yeni bir doku, 
cephelerinde bazl eski yapllann yiizleri gorulse de yeni ve farkll kimlikli ve kiiltiirlii 
bir yapl blogu ve mekanIan olu~turuldugu anla~tlmaktadlr. 

4.2. Kamuda tarihi ve kultiirel geymi~in, gelecek ku~aklara aktartlmasl, biiyiik oranda 
korumayla geryekle~tirilir. Dava konusu olan Istanbul Yenileme Alanlarl Kiiltiir ve 
Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 973 sayth karan ve 
buna gore hazlrlanmt~ aVan projede ongoruldugii gibi, dava konusu t~lnmazm 
bulundugu adadaki, tarihsel onemleri, am ve mimari nitelikleri, mekansal ve yaplsal 
ozellikleri ile kiiltiir varhgl nitelikleri tescillenen yapllann bir ktsmmm Ylktlmasl veya 
degi~tirilmesi, kentin tarihi ve kultiirel belleginin zayrflamasl, kamusal bagmm 
kopmasl anlamma gelir. 
Soz konusu aVan projede onerilen ticaret, kiiltiir ve sanat merkezi kullanlmlmn, 
kamunun yararlanmasl aC;lsmdan ~iiphesiz onemli bir avantajl olsa da, boyle bir 
giri~imin, siiregelen tarihsel ve kiiltiirel bir yevreye zarar vermeden, bu nitelikleri 
t~lmayan ba~ka bir bolgede de gerc;ekle~tirilmesi miimkiindiir. Fakat onemli tarihsel 
ve kiiltiirel yapl topluluklarmdan birinin ortadan kaldmlmasl veya degi~tirilmesi, kamu 
yaran aC;lsmdan telafisi imkanslz sonuylar ortaya koyabilir. 
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SONUC 

Y ukandaki inceleme ve saptamalar sonucunda; 

1. Bilirki~i heyetinden, Yrd.Doy.Dr.Suat <;AKlR, Yrd.Doy.Dr.Omer ~iikrii Deniz ve 
Doy.Dr.Ozlem Eren, dava konusu 09.10.2009 tarih ve 973 saYlh istanbul Yenileme 
Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklarml Koruma Bolge Kurulu karanna gore hazlrlanan 
yenileme avan projenin, yiiriirliikte olan 115000 olyekli Koruma Amayh imar Plamna 
uygun oldugu kanaatine varml~lf. 

2. Yrd.Doy.Dr.Omer ~iikrii Deniz ve Doy.Dr.Ozlem Eren, dava konusu karar ve ek projenin, 
ta~mmazm tescilli kiiltiir varbgl ozelligi, tarihi degeri, iy ve dl~ goriiniimleri, karakteri ile 
kullamm amacma uygun olmadlgl, Yrd.Doy.Dr.Suat <;AKlR uygun oldugu kanaatine 
varml~tlr. 

3. Yrd.Doy.Dr.Omer ~iikrii Deniz ve Doy.Dr.Ozlem Eren, soz konusu projenin, kentsel sit 
alam olarak belirlenen ve ~mmazm iyinde bulundugu bolgenin tarihi ve kiiltiire dokusuyla 
uyumlu olmadlgl ve dava konusu karar ve ek projenin kamu yaranna uygun olmadl~, 
Yrd.Doy.Dr.Suat <;AKlR uygun oldugu kanaatine varml~tlr. 

Yiiksek mahkemenize arz ederiz. 17 MaYls 2011 

Yrd.Doy.Dr.Omer ~iikrii DENiz Doy.Dr.Ozlem EREN 
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EKl: Dava Konusu Ta~mmaza Ait Vaziyet Planlan 

, 
Dava konusu t~mmazm mevcut Vaziyet Planl 

Dava konusu t~lnmazm yenileme A van Projede onerilen Vaziyet Plam 

Cl, 
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EK2: Dava Konusu Ta!?mmaza Ait Fotograflar 

Dava konusu ~mmazm gUney cephesi 

Dava konusu ta~mmazm kuzey cephesi (Y e~il~am Sokagl) 
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Dava konusu ~mmazm dogu cephesi (Ye~il~am SOkagl) 

Emek Sinemasl fuayesi 
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Emek SinemaSI salonu 
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Emek SinemaSI salonunun tavaru 

Cercle d'Orient BinaSl'nm zemin katmda pastane 
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