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Aynl Kanun'un 6.maddesinde, planlar kapsadlklan alan ve amac;:lan aC;:lslndan bolge 

planlan ve imar planlan olarak iki ana kategoriye aynlml~, imar planlan da uygulamaya esas alan 
uygulama imar planlan ve bu plamn hazlrlanmaslndaki temel hedeflerL ilkeleri ve arazi kullanlm 
kararlannl belirleyen nazlm imar planlan olarak slnlflandmlml9. Kanun'un 8.maddesinin (b) 
flkraslnda ise; imar planlannm nazlm Imar planl ve uygulama imar planlndan meydana geldigi 
belediye smlrlan ic;:inde kalan yerlerin nazlm ve uygulama imar planlannm mevcut ise bolge planl 
ve gevre duzeni planl kararlanna uygun olarak belediyelerce yapllacagl veya yaptlrllacagl, 
belediye meclisince onaylanacak degi~ikliklerin de aynl usule tabi oldugu hOkme baglanml~ olup, 
imar Plan! Yapllmasma Dair Yonetmeligin 3.maddesinin 6.flkrasmda, onayh imar planl sln!rlan 
iginde arazi kullam~lannm bJ]yuklugOnde, konumunda, yogunlugunda veya ula~lm sisteminde, 
imar plam degi~ikligi yapllabilecegi kurall getirilmi~tir. 

imar planlan ulke, bolge ve kent verilerine gore konut, gall~ma I ula~lm gibi kentsel 
i~levlerle sosyal ve kUltOrel gereksinimleri, var olan ya da saglanabilecek imkanlar olgOsunde en 
c: bi<;imde verine getirmek ve bolge halkma iyi ya~ama dOzeni ve ko~ullan saglamak amaclyla 
t\entin geli~mesi de goz onOnde bulundurularak hazlrlanlr ve ko~ullann zorunlu klldlQI zaman ve 
bigimde yasalarla ongorUJen yontemlere uygun bir ~ekilde de degi~tirilebilirler. imar plan ve 
tadilatlan uzerinde idari Yargl denetimi de belirtilen bu unsurlar baklmmdan yapl"r. 

Bilindigi gibi imar planlannrn <;evre ve beldenin dogal, killtilrel, ekonomik ve estetik 
varllklanm, gevre saghglnl koruyucu ve katkl saglaYlcl ~ehircilik esaslanna ve planlama 
prensiplerine uygun olarak duzenlenmesi gerekmektedir. 3194 sayill imar Kanunu ile ilgili 
yonetmeliklerde , imar planlannda bulunan sosyal ve teknik aityapi alan/armm kaldlnlmasl 
kugUltOlmesi veya yerinin degi!?tirilmesi durumunda, kaldmlan 0 alan igin bu tesisin hizmet 
gotOrecegi bolgeye hizmet edecek e!?deger yeni bir alanln aynlmasmln zorunlu oldugu 
belirtilmektedir. 

Dava dosyasmm incelenmesinden; istanbul iii $i~1i ilgesi Dikilita~ Mahallesi 58 pafta 1199 
ada 230 parsele ili~kin 1/5000 ol<;ekli Nazlm imar Plan! degi~ikliginin; ~ehircilik ilkelerine ve plan 
yaplm ilkelerine aykm oldugu, Ost olgekli imar planlan gozetilmeksizin hazlrlandlgl, parsel 
duzeyinde yapllan imar plan degi~ikliklerinin 1/5000 ol<;ekli plan ile yapllmasmm 3194 saYIII Imar 
Kanunu'na ve 5162 saYl1I Toplu Konut Kanunu'na ayktrl oldugu iddia edilerek yurutmesinin 
durdurulmasl ve iptali istemiyle a<;lldlgl anla~llml!?tlr. 

Davaci ve davah idare iddialanmn mahiyeti mahallinde ke~if ve bilirki~i incelemesi 
yerektirdiginden, Mahkememiz 18.09.2008 tarihli ara karan uyannca mahallinde yapllan ke~if ve 
bilirki~i incelemesi sonucu hazlrlanan ve tamaml dosyasmda mevcut 13.07.2009 havale tarihli 
bilirki~i raporunda 6zetle; 

-Dava konusu parselin 1/100.000 Olgekli «evre Duzeni Plan! kararlan iginde Merkezl I~ 
Alan! iginde, kuzeyinde metropolun yogun bir ana ula~lm arteri olan Buyukdere Caddesinin 
bulundugu ve en onemli ula~lm akslanndan birisi alan E-5 Karayolunun da parselin yakmmdan ve 
BOyukdere Caddesi uzerinden viyadOkle gegmekte oldugu, parselin, of is ve ticaret agfrhkta olmak 
Ozere hizmetler sektorunun yer segtigi bir alan i<;inde ve istanbul'un geli~en ve ge~itlenen 
ekonomik uretim alan Ian iginde on plana <;lkan "KultUr EndOstrileri" sektorO igin belirlenen $i~li -
Taksim - Halig ve Kadlkoy alanlannm belirledigi gergeve i<;inde kaldlgl, 

-Dava konusu parselde bulunan Tekel Likor ve Kanyak Fabrikasmm Erken Cumhuriyet 
Doneminin mimari ve ilk endustri yapllan mirasml temsil etmesi aglsmdan onem ta~ldlgl ve bu 
mirasm KultUr ve Tabiat Varhklannl Koruma \I No'\u Bolge Kurulunun 02.06.2006 tarih ve 345 
saYl1I karan ile tescillenerek koruma altma allndlgl, 

-8a~bakanhk Toplu Konut idaresi Ba!?kanhgl'nm tescilli parseldeki ,yapmm rolove ve 
restitusyonu lie parselde bulunan aga<!lara iIi~kin aga<; r610vesi ile ilgiH olarak istanbul II No,1! 
KGltOr ve Tablat Varliklannl Koruma 80lge Kurulu'nun 02.04.2008 tarih ve 1686 No.1t karannln 
bulundugu ve ilgili tescilli yaplya ili$$kin ralave restitUsyon projeSi(1in uygun olduguna ve koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine, parselde halen mevcut olmayan ancakbilgi belgelerden 
yararlanarak restitGsyonu onerilen giri~ pavyonu yaplsmm korunmasl gerekli kGltor varllgl olarak 
tescil edilmesine karar verildigi, bahse konu tescilli agaglann, koruma altma alman tarlhi yapllar 
kadar onemli bir tabiat mirasml olu!?turdugu ve kentsel peyzaj iginde hassas bir !?ekilde ele 
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-Merkez; i$ Alanl i<;erisindeki yogun yaplla;;ma baskllan altlnda bugOne kadar korunarak 
ge1mil? olan bu dogal degerlerin gelecege aktanlmaslnda buraya getirilecek i$levin belirleyici 
olacagJ ve yaprla~ma yogunlugu artmCI i!?levlerin dogal peyzaj butunlOgunun korunmasrnda 
olumsuz etkiler yaratacagl, 

-Dava konusu plan kararlannm'koruma olgusu" kapsamrnda Cumhuriyet tarihinin ilk 
sanayi yaprlanndan birini olu§turan Tekel Likor ve Kanyak Fabrikasl binasrna uygun bir fonksiyon 
ongormedigi, korunmasl gerekli kultur miraslnl ve amt aga<; olarak teseil edilen dogal degerleri 
yok sayan bir karar ortaya koydugu, 

-Ta§mmazin bulundugu bolgeye ili!?kin planlama sureei a«;lsrndan yap/Ian 
degerlendirmelerde; 2005 tarihli 1/5000 Planda yapllan degi§iklikle dava konusu alanda 2003 
tarihli p/anda tanlmlanan ye~il alan plandaki ozel ticaret alanma dahil edildigi, em salin 3.00 H: 
36.50 olarak verildigi, 2006 tarihli plan degi§ikligine tiearet i§levi ile tanlmlanml!?, Emsal 3.00 
H:36.50 olarak belirlendigi, 2008 tarihli 1/5000 olc;ekli Nazlm imar Plan! notlan alanln yalmzea 
hilevini "ozel ko§ullu tiearet alanl" olarak belirledigi, plan notu olarak 1/100001c;ekli Uygulama 
i'rlar Plam Not/annm gec;:erli oldugunun belirtildigi, 

-imar mevzuatlna gore bir planll a/anm biti§iginde plan yaplldJgmda meveut planla 
bOtOnle!?eeek §ekilde lIave Nazlm imar Plam yapllmasl gerektigi, dava konusu parselde de ilave 
Nazlm Imar Plam yapllml§ olmasl gerekirken, uyw?mazllk konusu planm 1/5000 olc;:ekli Nazlm 
imar Plam olarak adlandlnldlgl aneak meveut plan Ozerinde hazlrlanarak ilave Nazlm imar Plan! 
olma ozelliginin plan pafiaslnda algllanabilir klilndlQl, 

-Dava konusu planm aynntlh raporunda bOtunle!?erek ilave edilmesi gereken 1/5000olc;:ekli 
$il?li Merkez ve <;evresi Revizyon Nazlm Imar Plan! ile ilil?kisi, onerilen fonksiyonun ve yaplla§ma 
kOl?ulian vb hOkOmlerinin gerekc;eleri gibi aC;lklaYlcl bilgi ve kararlann oimasl gerekirken detayll bir 
raporla aC;lklanmayan dava konusu 1/5000 oIc;:ekli bir Nazlm imar Planmm bu yonOyle mmevzuata 
ayklrl oldugu. 

-Aynca plan olc;eklerinin Ost plandan alt planlara gidildikc;e aynntllandlrJlarak 
geli!?tirildigi,Ost planlann daha genel hOkOmler ic;erirken alt planlar aynntlh kararlardan olu~tugu. 
planlama hiyerar§isinin Ost (olc;ekli) planda geli§tirilecek kararlarr alt (olc;ekli) planlara blrakllmasml 
engeUedigi gerc;egi kar§lsmda dava konusu 1/5000 olc;ekli Nazlm Imar Planmda Plan 
HOkOmlerinin 1/1000 olc;ekli Uygulama imar PIam hOkOmlerine dayandlnlmaslnm planlama 
tekniklerine ve imar mevzuatlna ayklrl oldugu, 

-Dava konusu parseldeki "mutlaka uyulmasl gereken" tescil karan nedeniyle c;:evre 
parseUerde dahi yaplla§manln koruma altlna allnan yapllann ve amt agac;lann algllanmaslnl 
etkilemesini onleyecek §ekilde yapl yogunlugu saglanabilmesi ic;in Bolge Koruma Kurulunun 
iznine ve denetimine bagh oldugu bir durumda dava konusu plan ile bodrum katlann emsale dahil 
edilmemesinin ve bahc;e mesafelerinin aZaltllmasln1n Koruma ve imar Mevzuatlan birlikte 
degerlendirildiginde mevzuata aykm oldugu tespit ve gorO§lerine yer verildigi gorulmul?tOr. 

Soz konusu bilirkil?i raporu Mahkememizce karara esas allnabilir nitelik ve yeterlifikte 
gorOlmO§tOr. 

Buna gore, KGltOr ve Tabiat Varhklannl Koruma 80lge Kurulunca koruma altlna allnan 
parselde, ta§mmaz Ozerindeki eski eser tescilli fabrika ve mOl?temilatl ile yine parsel Ozerinde 
bulunan agac;lar da dikkate almarak parsel ve c;evresinin kOltOr endOstrisine dayall olarak 
geli~tirilmesinin §ehircilik ilkelerine ve kamu yaran ilkelerine uygun olacagl tabiidr. 

Somut olaya baklldlglnda ise detay" bir raporu ihtiva etmeyen dava konusu Nazlm imar 
Plam oncesi uyu§mazllga konu parsele ilil?kin plan yaplm surecine baklldlglnda ;tal?lnmaza once 
ye~il alan fonksiyonu atfedildigi ancak sonradan 2006 tarihinde plan degi~ikligine gidilerek 'ticaret' 
i~levi veri/digi, bilahere dava konusu plan notlan ile de yalnrzca i§levinin, "l);zel ko§ullu ticaret 
alam" olarak belirlendigi, ayrlca 1/1000 Ol<;ekli Uygulama imar Planr Notlanrim gec;:erli klllndlgi ve 
bu suretle 'rezidans' ve 'apart konut' kullanlmlannm eklendigi, maksimum bina yuksekliginin 
serbest olarak tanlmlandlgl ve bodrum katlannln emsal dl~lnda blraklldlQI ve bu suretle bod rum 
katlann belirlenen emsal kOl?uluna dahil edilmedigi gorGlmektedir. 
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Bu durumda, 17.02.2008 tasdik tarihli dava konusu Nazlm imar Planlnm; dava konusu 
ta~rnmazrn uzerinde bulunan tescilli taSilnmaz ve agar;lar da dikkate ailndlgrnda korunmasl 
gereken bu yapi uzerinde yogunluk arttrr1!;?1 bngbrdugu anla~rlmakla, dava konusu i91emde 
planlama ve kamu yaran ilkeleri ile hukuka ve mevzuata uyarllk bulunmadlgl aQlktlr. 

Ar;lklanan nedenlerle; hukuka aykmllgl aC;lk olan dava konusu i§lemin; uygulanmasl 
halinde telafisi guC; zararlar dogabileceginden 2577 saYll1 Kanun'un 27.maddesi uyannca teminat 
alrnmakslzrn yOrOtolmesinin durdurulmaslna, karann tebliginden itibaren 7 gun ic;erisinde Beige 
idare Mahkemesi'ne itiraz yolu aC;lk olmak uzere 24/07/2009 tarihinde oybirligiyle karar verildi. 

Ba~kan Oye Oye 
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