


Tarlaba~l'ndaki 278 binamn yenilenmesi iC;in diizenlenen ihaleyi miilk 
sahiplerine yiizde 42 pay blrakan GalIk Grubuna ait GAP in~aat'm aldlgl 
bilgisinin basmda yer aldlgml, Tarlaba~l yenileme alanma ili~kin hazlrlanan 
avan projelerin Istanbul Yenileme Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklan Koruma 
B6lge Kuruluna iletildigini, Kurul' un 30.11.2007 tarihli toplantIsmda 
onaylandlgml, 2863 saYlh yasa kapsammda kentsel sit alanl olarak ilan edilmi~ 
olan ve proje alanmda bulunan 269 binanm 209 unun koruma kurullannca. 
korunmasl gerekli kiiltiir varhgl olarak, aynca tescil edilmi~ olan mimari ve 
kiiltiir miraslm niteliginde bulunan tescilli ve korunarak ya~atIlmasl gerekli 
kagir binalarm tiimUniin YlkIlmasml gerektirdigini, 

5226 saYlh ve 2863 sayIll yasalar ve ilgili yonetmelikler ve kentsel sitlerin 
korunma ve kullanma ko~ullarl ile ilgili ilke kararlarma gore bir bolgenin 
kentsel sit ilanmdan sonra iki yll i9inde koruma imar planmm yapIlmasmm esas 
oldugunu, bu iki yll i9inde zorunlu nedenlerle koruma ama9h imar planlanmn 
yaplmmm bir yll daha uzatIlabilecegini, bu siirelerin sonucunda koruma ama9h 
imar planl yapdmadlgl takdirde ge9i~ donemi koruma ve kullanma 
uygulamasmm durdurulmasl gibi hiikiimleri igerdigini, 

Dava konusu karar ve eki projelerin koruma imar planlarl ve yapIlanma 
ko~uluna bagh olmadan ilave katlar ve bodrum katlar diizenleyerek parsel ve 
ada morfoloj isi diizeninin dl~mdave farkh mimari anlaYl~larla ada bazmda 
residans, ticaret ve ah~veri~ merkezi gibi kullanl~lar onerdigini, 

Yenileme kurulunun belirtilen adalarda istanbul iIi Beyoglu ilgesi, 360, 361 (34 
parsel hari9) 362 (11,12,13,14,15,16,17 parseller hari9 ) 363,385,386 ( 8 parsel 
hari9) 387, 593, 594 numarah adalarl kapsayan yenileme avan projelerinin 
uygun oldugu karan verildigini, ancak bu kararlann sonucunda, projelere gore 
uygulama ve miilk sahipleri ile pazarhk yapIldlgl, ayncahkll ve e:}itsiz 
uygulamalar nedeni ile kentsel sit alanlarmm biitiiniinde e~itsiz ve farkh 
uygulamalara neden olundugunu, yargIlama konusu karann evrensel koruma ve 
yenileme ilkelerine aykln oldugunu, kentsel sit alanl i9inde koruma planl 
yapllmadan ya da yapIlml~ koruma planma uyulmadan sanki bir bo~ alan 
planlanlyor gibi karar iiretildigini, soz konusu avan proje uygulandlgl takdirde 
geri donii~ii olmayan fiziki ve sosyal bir tahribat yaratllacagml, 

5366 saYllI yasa ile olu~turulan yenileme kurulunun karannm, Kiiltiir ve Tabiat 
Varhklan Koruma Kurulu'nun 7.07.1883 gUn ve 4720 saYlh karanyla belirlenen 
Beyoglu kentsel sit alaru karan geregine aykIn karar aldlgml, 2863 saYlh yasa 
geregince koruma karan ahnml~ mekanlar ve binalar i9in e~degerde bir kurul 
tarafmdan alman karar ile eski kararm etkisizle~tirilmesi yoluna gidildigini, 
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A van projelerin gilvenli kullam;;h <;evresi ile uyumlu yapllann ger<;ekle~tirilmesi 
amaclyla uygulama projelerinin hazlrlanmasma ge<;ilmeden once haZlrhk 
<;ah~malan slrasmda belirlenmi;; ihtiya<; programlanmn, i~lev ~emalarmm, arsa, 
altyapl, kadastro, imar durumu, dogal yapl, <;evre dilzeni, i~veren istekleri ve 
benzeri verilerin ve mimann aldlgl kararlann kesinle~tigi projelendirme a9amaSl 
oldugunu, avan projelerin nasIl yapllacagmm ilgili ~artnamelerde a<;lk<;a tarif 
edildigi, avan proje <;ah;;malarmm aym zamanda mimar ile i;;veren arasmda 
tasanma yonelik mutabakatlan saglandlgl ve onaylanmasl durumunda mimann 
fikri haklan ile ilgili hak kazandlgl a;;amasl oldugu , 

3386 ve 5226 sayIll kanunlar ile degi;;ik 2863 saYlh Killtilr ve Tabiat 
Varhklanm Koruma Kanunun uyannca belirlenen sit alanlannda anIlan 
etkile;;im sahasmm da goz ononilne ahnarak killtilr ve tabiat varhklanmn 
silrdilrillebilirlik ilkesi dogrultusunda korunmasl amaclyla arkeolojik, tarihi, 
dogal, mimari, demografik, killtiirel, sosyo ekonomi, millkiyet ve yaplla;;ma 
verilerini i<;eren alan ara;;tlrmasma dayah olarak; gilncel haritalar ilzerine, 
koruma alanl i<;indeki hane halklarl ve faaliyet gosteren i;;yerlerinin sosyal ve 
ekonomik yapIlanm iyile;;tiren, istihdam ve katma deger yaratan stratejileri 
koruma esaslan ve kullanlm ~artlarl ile yaplla;;ma slmrlamalarml, saghkla~tIrma, 
yenileme alan ve projelerini, uygulama etaplar ve programlm, a<;lk alan 
sistemini, yaya ve ta;;lt dola;;lmml, alt yapl tesislerini ve tasanm esaslarml, 
yogunluklan ve parsel tasarlmlarml uygulamamn finansal ilkeleri uyannca 
katlhmcl yonetim modellerini de i<;erecek ~ekilde hazlrlanan hedefler ara<;lar ve 
stratejiler ile planlama kararlarml ve tutumlarl plan notlarl ve a<;lklama raporu 
ile bir biltiln olarak nazlID ve uygulama imar planlarmm gerektirdigi olyekteki 
planlar olan koruma imar plan kararlarma uygun olarak hazlrlanml;;tlr. Ele aldlgl 
alanda onerilecek her tilrlii projenin ( 5366 saYlh kanunun 3. maddesine gore de) 
hazlrlanacak olmasl esasma uygun olarak arkeolojik tarihi dogal mimari 
demografik kiiltilrel sosyoekonomik millkiyet ve yaptla~ma verilerini i<;eren alan 
ara;;tlrmasma dayah olarak almml~ olmasl gereken plan kararlanna uygun olarak 
hazlrlanrnasl ve uygulama projelerine esas te;;kil edecek her tUrlil <;evreci yapisal 
fiziksel ve sosyal kararlarh iyermesi ve gerek mesleki gerekse idari olarak ilgili 
~artnamelerde ongorillen teknik ko;;ullarl yerine getirmesi gerekir. 

Dava konusu idari i;;lemin uygulanmasl ile alt orta gelir gruplarmm insanlann 
Tarlaba~l bolgesinin dl~ma t~mmaya zorlanacagl, 5366 saYlh yasanm 7. 
maddesinden yer alan " diger kanunlann bu kanuna aykIn hilkilmleri 
uygulanrnaz " hiikmilniln dava konusu idari i;;lemin dayanagl oldugunu bu sit 
alanmm biltlinii i<;in koruma imar plant olmadan veya varsa bu plan hiy goz 
online ahnmadan herhangi bir kesim i<;in hazrrlanacak kentsel yenileme sit 
alanlarmda geri donillmez tahribatlara neden olacagl, belirterek dava konusu 
idari i~lemin ve ek avan projelerin uygulanmasl durumunda telafisi olanakslz 
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sararlar meydana gelmeden yiiriitmenin durdurulmasml ve kurulun 30.11.2007 
gun ve 26 say11I karan ve eki avan projelerin iptalini istemektedir. 

Davaya miidahil olarak katIlan ilyas Ekmekyi ve digerlerine ait 29.04.2009 
gtinti mahkemece kaYlt altma alman dava dilekyesinde; davacllar vekili 
mtivekkillerinin dava konusu edilen adalarda miilk sahibi oldugunu, 5366 sayIll 
kanunun 1. maddesinde Bolgede Ylpranan ve sit alanz olarak tarihi, ku/turel 44 

ta~znmaz varlzklarzn yenilenerek ve ya~atllarak kullanzlmasl "mn amar; olarak 
belirlendigini, ayrzca kanunun 3. maddesinde;" yenileme alam ir;inde yapl 
parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yaplsl aynen korunarak 
yenilecek yapllar, projenin butiinliigunii bozmamak §artlyla ... parsel sahibince 
yapdabilir" ~eklinde dtizenlemenin bulundugunu, dolaYlslyla kanunun om 
baklmmdan dava konusu proje alanmdaki binalann korunmasl ve ya~atllmasl 
amacmm gtidiildtigiinti, ancak davah idarenin projeyi geryekle~tirirken koruma 
amayh imar planl yapmadlgml, sadece rantsal olarak getirisi yiiksek, halihazuda 
var olan yaplla~ma planmdan tamamen farkll bir mimari anlaYI~ gtiderek ada 
bazmda rezidans, otel ve ticaret merkezi gibi bamba~ka bir imar planl yaptIgml, 
avan projelerden goriilebilecegini, dava konusu avan projenin kamuoyundan 
gizlendigini, birbirinden farkh ktilttir mozaigini iyinde barmdlran bir semtin 
insan unsuru goz ardl edilerek yenileme projesi kapsamma almmaslmn evrensel 
hukuk normlarma ayklnhk te~kil ettigini donti~iim projelerinin sadece binalarm 
korunmasl degil iyinde banndudlgl sosyoktilttirel varhklannda korunmasmm 
oldugunun goz ardl edildigini, projelerde miilk sahiplerinin, kiracIiarm, vergi 
miikellefi esnafm zorIa toplumsal goye zorlandlgml projelerinde sosyal yoniin 
kesinlikle ele almmadlgml, yapIlan idari i~lemde kamu yararl bulunmadlgml 
belirtmekte ve yiiriitmenin durdurulmaslm istemektedir. 

Davalmm Savunmasl: 
Kiilttir ve Turizm Bakanhgl vekili 16.12.2008 giinii mahkemeye kaYlth cevabi 
dilekyesinde, soz konusu davaya ili~kin ilgili birim olan istanbul Yenileme 
Alanlan Ktilttir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu MiidUrlUgii'nden 
iletilen 2511112008 tarih ve 1148 saYlh yazlda: 
istanbul iIi, Beyoglu ilyesi, Tarlaba~l Yenileme Alanl'mn istanbul 1 numarah 
Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma BOlge Kurulu'nun 07.07.1993 giin ve 
4720 saYlh karanyla Beyoglu Kentsel sit Alanl iyerisinde yer aldlgml, daha 
sonra 5366 saYlh yasa kapsammda soz konusu alanm 28.03.2006 gUn ve 26122 
saYlh Resmi Gazetede yaymlanarak yiiriirltige giren Bakanlar Kurul Kararl 
geregince yenileme alam Ban edildigini, Yenileme alam ilan edilmesiyle 5366 
saYlh yasa ve ilgili yonetmelik kapsamma giren 
360,361,362,363,385,386,387,593,594 numarah adalan kapsayan soz konusu 
alana ili~kin hazlrlanan Yenileme avan projeleri Beyoglu Belediye 
Ba~kanhgmm ye~itli tarihlerdeki yazIlanyla (dava dilekyesinde tarihler 
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bulumnaktadlr) koruma kuruluna iletildigini, Koruma Kurulunun 30.11.2007 
gun ve 26 sayIll karanyla Yenileme Avan Projesinin onaylandlgl, 

5366 saYlh yasa kapsammda Bakanlar Kurulu Kararl ile ilan edilen Tarlaba~l 
yenileme alanlarma i1i~kin ilgili belediyesince hazlrlanarak Koruma Kuruluna 
iletilen yenileme avan projelerinin 3386 saYlh yasa,ve 5226 saYlh yasa ile 
degi~ik 2863 saYlh yasa ve 5366 saydl yasa He ilgili yonetmeligi kapsammda 
Koruma Kurulu'nca 12.07.2007 tarihinden itibaren yakla~lk be~ ay suresince 17 
kurul goodeminde g6ri.i~iildugunu ve kurulun 30.11.2007 gun 26 saYlh karany la 
uygun bulundugunu, soz konusu kararda: "istanbul iIi Beyoglu iI~esi,360,3 61 ' 
34 parsel hari~) 362 (11,12,13,14,15,16,17 parseller hari~ ) 363,385,386 ( 8 
parsel hari~) 387,593,594 numarah adalan kapsayan yenileme avan projelerinin 
uygun olduguna, 

Yenileme alamndaki korunmasl gerekli kiiltilr varhgl yapIlann on cephelerinin 
Ylk1lmadan onaniarak korunmasmm esas olduguna, bu binalara yapIlacak 
mudahalelerin hazlrlanacak rolove, zemin etildu ve statik rapor ~ah~maIanndan 
sonra kesinle~tirilmesine, 

Plan tipolojileri korunacak korunmasl gerekli killtiir varhgl yapdarm ro16ve 
~ah~masl tamamlandlktan sonra ( plan ~emaSl, ozgtin malzeme, ta~lylCl sistem ) 
butilnselliginin bozulmadan korunmasma, 

Avan projelerde onerilen bodrum katlardaki otopark ve diger fonksiyonlarm 
yukarldaki maddelere bagh olarak ve gerekli teknik etildlerin· 
tamamlanmasmdan sonra (detayh zemin etildu, arkeolojik rapor, statik rapor, 
koruma saglaml~tIrma raporu, altyapl proje ve raporu) yeniden 
degerlendirilmesine, 

Proje alamndaki adalarm cephe morfolojilerinin bozulmamasmm esas 
olduguna, korunmasl gerekli kiiltiir varhgl yapdarda onerilen ilave katlarm 
rolove, restiltilsyon ve restorasyon projeleriyle birlikte yeniden 
degerlendirilmesine, korunmasl gerekli kiiltilr varhgl yapIlar dl~mdaki 
parsellerde onerilen yeni yapdann da buna bagh olarak tekrar etild edilmesine 
karar verildi." denildigini belirterek davanm reddini istemektedir. 

K~if ve Bilirki~i Heyetinden istenilenler: 27.10.2009 gunu mahkemeniz naip 
uyesi Hakim Sonmez Ta~kln b~kanhgmda, yerinde yapdan ke~if ve 
incelemede, istanbul IIi, Beyoglu il~esi,360,361,362,363,385,386,387,593,594 
numarah adalarl kapsayan Tarlab~l Yenileme Alanlan Kiiltilr ve Tabiat 
Varhklarml Koruma Bolge Kurulu Mudilrliigu'niln 30.11.2007 tarih ve 26 sayth 
karanrun ve eki avan projelerinin iptali ve yilriitmenin durdurulmasl istemiyle ~ 
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Kultur ve Turizm Bakanhgma kar~l aC;llan davada; uyu~mazhgm c;oziimu 
bakllTIlndan , bilirki~ilerden: 

1. 	 Dava konusu edilen istanbul Yenileme Alam Kultiir ve Tabiat Varhklan 
Koruma Bolge Kurulu'nun 30.11.2007 gun ve 26 sayIll kararmm ve eki 
avan projelerinin ilgili yasal ( 2863,3194,6831 sayIll ) ve 5366 sayIll 
Ylpranan Tarihi ve KUltiirel Ta~mmaz Varhklarm Yenilenerek Korunmasl 
ve Ya~atIlarak Kullamlmasl HakkIndaki Kanun'a ilgili (Kultur ve Tabiat 
Varhklarlm Koruma Yiiksek Kurulu ile Koruma Kurulu Yonetmeligi) ve 
5366 saYlh Yasarnn uygulama yonetmeligine uygun olup olmadlgmm 
tespiti, 

2. 	 Amlan Kurul Karannm 5366 saYlh Yasa uyarmca 20.02.2006 gun ve 
10172 saylll Bakanlar Kurulu Kararmda belirtilen yenileme alam ic;inde 
kahp kalmadlgmm tespiti 

3. 	 Amlan Kurul karanrun ve eki avan projelerinin ilgili daha once ahnnl1~ 
olan ilke kararlan, yasa hiikiimleri, yapdarm ozellikleri goz online 
ahnarak ~ehircilik ve planlama tekniklerine, 5366 saYlh Yasanm aradlgl 
~artlara uygun olup oimadigma ve nihayetinde iistlin kamu yararma uygun 
olup olmadlgl hususlannm tespiti, 

4. 	Bu sorularla yetinilmeksizin dosyada yer alan tUm bilgi ve belgeler ile 
taraf iddialan dikkate almarak hazlrlanacak bilirki~i raporunun dava 
dosyasl ve tUm ekleriyle birlikte mahkemeye teslimi istenilmektedir. 

Dosyadaki Belgeler: 
1. 	 istanbul 1 Nolu Kiiltlir ve Tabiat VarhklarIDl Koruma Kurulu!nun 

07.07.1993 gun 4720 saytil kararlyla Beyoglu kentsel sit bOigesi altma 
almmaslna ili~kin karar 

2. 	 Beyoglu Koruma Alam 115000 Ol~ekli Nazlm imar Plam ve Raporu 
3. 	 Bakanlar Kurulu' nun 28.03.2006 glin ve 26122 saylh karan ile 

yenileme alam Han edilmesine ili~kin karar 
4. 	 Kliltlir ve Tabiat Varhklarl Koruma Kurulu'nun 30.11.2007 glin ve 

26 saytil kararIyla Yenileme Avan Projesinin onaylanmaslna ili~kin 
karar 

5. 	 360,361,362,363,385,386,387,593,594 numarah Yapi adalarma ili~kin 
avan projelerin fotokopileri 

6. 	 Davactlara ili~kin tapular 
7. 	 Davacl ve Davacl yanmdaki m lidahil dilek~eleri 
8. 	 Davah ve davah yamndaki mlidahil dHek~eleri 
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inceleme: 

Saym mahkemenizce, lli}aglda belirtilen sorulann dosya dokiimanlan ve taraf 

iddia ve savunmalan ile birlikte degerlendirilerek kanaat raporunun 

olu~turulmasl istenmektedir. 


Sorul. Dava konusu edilen istanbul Yenileme Alanl Kitltitr ve Tabiat 
Varllklarz Koruma Bolge Kurulu'nun 30.11.2007 gitn ve 26 saylll kararznln ve 
eski avan proielerinin ilgili vasal (2863.3194.6831 saVlll ) ve 5366 saVIll 
Ylpranan Tarlhi ve Kitltitrel TaSlnmaz Varllklarm Yenilenerek Korunmasl ve 
Yasalliarak Kullanllmasl Hakkmdaki Kanun'a ilgill (Kitltitr ve Tablat 
Varllklarml Koruma Yitksek Kurulu ile Koruma Kurulu Yonetmellgi) ve 5366 
saVill Yasanln uYKulama vonetmellglne uygun olup olmadlgmm tespiti, 

Cevap 1. 5366 say1l1 Yasanm uygulama yonetmeligi Bakanlar Kurulunca 
17.11.2005 tarihinde kararla~tInlml~ ve Cumhurblli}kanl Aahmet Necdet Sezer 
imzah 2005/9668 nolu karar (14112/2005 tarihli ve 26023 saYlh Resmi 
Gazete )de yaymlanml~tIr. 

Ylpranan Tarihi ve Kiiltiirel Tlli}lnmaz Varhklarm Yenilenerek Korunmasl ve 
Ya~atIlarak: Kullanllmasl Hakkmda Kanunun Uygulama Yonetmeligi 'nin amaCl 
( madde 1) 'Ylpranan ve ozelligini kaybetmeye yUz tutmu~; kiiltiir ve tabiat 
varhklarml koruma kurullannca sit alanl olarak: tescil ve ilan edilen bolgeler He 
bu bOlgelere ait koruma alanlannm, bolgenin geli~imine uygun olarak yeniden 
in~a ve restore edilerek, bu bolgelerde konut, ticaret, kiiltiir, turizm ve sosyal 
donatl alanlarl olu~turu1masl, tabii afet risklerine kar~l tedbirler ahnmasl, tarihi 
ve kiiltiirel ta~lnmaz varhklarm yenilenerek korunmasl ve ya~atllarak 
kullamlmasl ile ilgili esas ve usulleri diizenlemektir. 

Yerinde yapdan incelemede yasada ve yonetmelik kapsammda tammlanan bir 
bolgenin klsmen terk edilmi~ klsmen i~gal edilmi~ ve kentin dogal ve tarihi 
dokusu ile bagdlli}mayan yeni ek yapIlar ile bir zamanlann ozel konut dokusu 
ozelligini i<;eren ancak oturanlarlmn ve kent sakinlerinin terk ettigi, konut 
ya~aml ve sosyal <;evre olarak: sosyal alt yaplSlllIn bulunmadlgl ve <;evrenin 
geleneksel yaplsl ile yeni sosyal aityapi yapIlma imkanmm da mevcut sit 
kavraml ko~ullarl He yapllmasma imkan olmayan ve saghkslz konut ve hizmet 
ve ticari yapIlan banndlran altyaplsmm bulunmamasl nedeni ile yaplh~ diizeni 
ve amacmdan farkll bir ~ekilde kullamlarak kentin slum goriintiisil ile ya~amml 
siirdilrmekte olan fizikselozellikleri a<;lk<;a gorulmektedir. 

Bolgenin mevcut fiziki dokusu ve seyrek arahklar He tescil edilmi~ bulunan 
yapIlar nedeni ile terk edilmi~ bir gorGniimii bulunmaktadlr. 
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Bu durumuyla bolge, koruma kurullan karan ile sit alanl olarak Han edilmi~ 
ancak Ylpranma nedeni ile biitUnliigiince korunmasl i<;in 2863 saylll yasamn 
yeterli olmadlgl ve yatlnmcmm gelemedigi, mal sahiplerinin genelinde ilgisiz 
kaldlgl, mevcut olan yapl1a~mamn geleneksel dokudan farkh olarak geli~tigi, 
korunmamn siirdliriilemedigi ve blitiinciil bir dlizenleme ve yatlnmm 
ger<;ekle~tirilemedigi, 2863 saYlh yasada sozii edilen imar haklan trampasl ile 
birlikte ele ahndlgmda yeni bir duzenleme He kentsel ya~ama katIlacak bir 
konumda bulunmaktadlr. 

Bakanlar kurulu karan ile diizenleme Slmn i<;ine alman bolgenin, 5366 saYlh 
yasa ve ilgili yonetmeliginde tanlmlanan ylpranml~ yapIlara uygun fiziki bir 
yapIlanma ve yerle~me alanl goriintiisOOii barmdrrmaktadlr. 

Soru 2: Anllan Kurul Karannln 5366 sav,l, Yasa uvarlnca 20.02.2006 gun ve 
10172 saYll1 Bakanlar Kurulu KaraTlnda belirtilen venileme alanl ;r.:inde kalzp 
kalmadliilnm tespit; 

Cevap 2 : Dava konusu edilen alan, 20.02.2006 goo ve 10172 saylh Bakanlar 
Kurulu Kararmda belirtilen yenileme alam i<;inde kalmaktadlr. 

Soru 3. Amlan Kurul karannln ve eki avan projelerinin ilJlili daha once 
allnmlS olan ilke kararlan, vasa hiikumleri, vapllarm ozellikleri goz onune 
almarak sehircilik ve planlama tekniklerine. 5366 savill Yasanm aradlgl 
sartlara uygun olup olmadlgma ve nihavetinde ustun kamu Vararma uygun 
olup olmadlgl hususlarmm tespiti, 

Cevap 3 Sit kapsammdaki bOlgelerde, tescilli yapIlann imar haklarl laslt1andlgl 
i<;in koruma yasasmda imar haklarmm aktarlmma ili~kin hukuki terimler 
bulunmaktadlr. Yasamn bu belirlemesine kar~Illm sit kapsammda yaptla~masl 
slmrlanan yapIlann <;evaredeki imar haklarmdan yararlanabilmesi 19m 
geli~tirilmi~ aktanm kuralmm dava konusu alan kapsammda uygulandlgl 
goriilmektedir. 

KTVKK'nun 14.7.2004/5226 s. yasayla deg. Md: 17/c de: "Yapzlanma haklarz 
kzsztlanml~ tescilli ta~mmaz kUltilr varlzklarma veya bunlarm koruma 
alanlarmda bulunan ya da koruma amac;iz imar planlarzyla yapzlanma haklarz 
kzsztlanan ta§mmazlara ait mulkfyet veya yapzlanma haklarmm kzsltlanmz§ 
b6lumunu, imar planlarzyla yapzlanmaya ac;zk aktarzm alam olarak ayrzlmz§, 
mulkiyetlerindeki veya uc;uncu §ahzslara aft alanlara, aktarzmdan yararlanacak 
6ncelikli haklarz belirleyerek bir program dahilinde aktarmaya, belediye 
sznzrlarz ve mucavir alanlar ic;inde belediyeler, bunlarm dz§mda valilikler 
yetkilidir. "denilmektedir. 
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Bakanlar Kurulu tarafmdan tammlanan alan iyinde, hazlrlanan proJe 
orneklerinde, ta~mmazlann bulundugu alanda tescilli ta~mmazlann lmar 
haklarmm tescilsiz yapdar lizerine aktanldlgl gortilmektedir. 

Bu durumu ile, 5226 saYlh yasa ile getirilen imar haklarmm aktarlml i~levinin 
yeni yasa kapsammda dikkate ahndlgl ve istanbul kentsel yaplsl iyinde aktarIm 
alanlarI belirlenmedH!j "tIn 5226 savIll yasada belirtildigi halde 
gers:eklestirerneven bir hususun yeni yasa kapsammda uygulamaya konuldugu 
goriilmektedir. 

5226 saYlh yasa ile olu~turulan hukukun, yevresindeki yapdara gore, 
klsltlanml~ imar haklan ile, deger kaybma ugrayan t~mmaz mallann imar 
haklannm aktarlm bolgelerine veya yakm bir alanda planda gosterilen alanlara 
imar haklarmm aktanlmaslrun ele ahndlgl ve Tarlaba~l projesinde bu hukukun 
olu~turuldugu goriilmektedir. 

Anglosakson ve ABD koruma yasalarmda geni~ye uygulamasl yaplhrken 
tilkemizde yasada hukuken tanlmlanmasma ragmen ele almmaml~ olan bu 
uygulamanm Tarlaba~l bolgesinde ele ahndlgl goriilmektedir. 

Bu surette gerek kaybolan imar haklan ile yapl sahibine veri len kentsel rantm 
yapl sahibi ve yatlnmcl ve dlizenleyici kurum arasmda olu~turulan hukuk ile 
dlizenlenecegi payla~Ilacagl anla~Ilmaktadlr. 5266 saYlh yasa bu uzla~mada 
degerlerin gayrimenkul ~irketleri tarafmdan tespit edilmesine ili~kin hiiklim 
geli~tinni~tir Ancak bu uygulamanm lilkemizde kendini kanltlaml~ bir omegi 
bulunmamaktadlr. 

Bu kapsamda yapIlan yapdan idari diizenlemenin ve avan projelerin 
degerlendirilmesinin imar ve koruma tlizesine uygun oldugu kanaatindeyiz. 

Soru 4.Bu sorularla vetinilmeksizin dosvada ver alan tum bilgi ve belgeJer 
ile taraf iddialarl dikkate ahnarak hazlrlanacak bilirkisi raporunun dava 
dosvasl ve turn eklerivJe birlikte mahkemeve teslirni istenilmektedir. 

Cevap 4: 
Davacl iddialannda a~agldaki hususlann davaya konu edildigi goriilmektedir: 
1. Projeden etkilenen ki~ilerin bolgeden dl~landlgl, projenin sosyal niteliginin 
bulunmadlgl, bolge halkmm proje ile goye zorlandlgl, mevcut mtilkiyet 
haklanmn zoraki kamul~tlnna tehdidi ile ellerinden ahndlgl, gibi projenin 
uygulanmasmdaki sosyal sorunlarm 9lkmasl ile projenin sorun yozmekten 
ziyade sorun yaratacag1Il1 belirtmekte, 
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2. Bu iddialara Have olarak yapllan dilzenleme i~leminin koruma yasaslndaki 
mevzuata uygun olmadlgl ileri siiriilmektedir. 

Raporun i~erigi hakklDda a~ddama : 
Bilirki~i raporumuzda, dosyadaki bilgi ve belgeler davaCl iddialan ile ele 
almdlgmda a~agldaki konular kapsammda bir degerlendirme soz konusu 
olmu~tur. 

1. 	 istanbul Metropoliten Alanmda, Beyoglu Tarlab~l semtinde Bakanlar 
Kurulu Karan ile yenilenme alanl olarak belirlenen alan i9inde dava 
konusu edilen idari diizenleme i~leminin, imar tilzesi ve koruma ruzeleri 
kapsammda, 90ziimlenmeye alman sorunlann nitelikleri ve 
tammlamalan, uluslararasl ve ulusal iki ar~tlrma sonu9larl e~liginde bir 
degerlendirmesi yapIlml~tIr. Boylece, metropoliten alanm 90kiintil 
bolgesi (getto) olarak tanlmlanan alandaki toplulugun temel sorunlan ve 
bu sorunlarl 90zmek i9in geli~tirilen politikalarm nitelikleri gozden 
ge9irilmi~tir. 

2. 	 Soz konusu alanm Ylpranmakta olan fiziki yaplsmm ozellikleri nedeniyle, 

sit kapsamma almdlgl goz oniinde tutularak, koruma ruzesi kapsammda 

yapIlmakta olan koruma planlrun nitelikleri belirlenerek, koruma 

planlannm ozellikle ya§am bi9imi degismis alanlardaki fiziki yaplyl 

korumaya doniik karakterleri· He imar planlartndan farkll oldugu ve hicbir 

zaman bolgedeki konut yarle§melerinin ihtiyaci olan sosyal teknik aityapi 

deger lendirmeye alamadIklan bu nitelikleri He bolgede ekonomik ve 

sosyal zorunluluk nedenlerle ya~amakta olan halkm ya~am diizeyine 

katlada bulunmadlglru, imar ruzesinde belirtilen sosyal donatl o19iilerine 

uygun olmadlgml, daha genel anlamda 9agda~ ya~aml siirdiirebilmek i9in 

konut dl~l faaliyetlere daha uygun olan bir ozellik gosterdikleri ve normal 

aile ve konut birimi biitilnliigii olu~turamadlklanna deginilmi~tir. 


3. 	 2863 saylh yasaYl izleyen, 5226 saYlh yasa ile getirilen hiikiimlerin sit ve 

korurna plam kavramlarma yeni nitelikler getirdigi, 2863 sayIlI yasaya 

eklenen yeni hiikfunlerin bir bolgedeki ylpranml~ yapllann koruma plaru 

kapsammda degerlendirmesini igeren hiikiimleri getirdigi,( ozellikle 5226 

17/c maddesi ile ta~mmazlann imar haklanmn aktarlml, aktanm 

bolgelerinin belirlenmesi, gibi hiikiimler) bu yasal degi~ikligin getirdigi 

hiikUmlerin uygulamadaki kar~lhklanrun , ylpranan bolgeler i9in getirilen 

yasa ile uygulama olanagl ortaya <;lkardlgl ve 5226 saYlh yasanm 

yonetmeligi 9tkarllamadlgmdan ve uygulama ara9lan kesinle~mediginden 


sorunlu olarak goriilen, sit bolgelerindeki klsltlanma durumunun yeni 

yasa kapsammda ve uygulama yonetmeligi ile Tarlab~l uygulamasl ile 

imar tilzemizde kent merkezi alanlanndaki yapIl~manm miilkiyet sahibi, 

yatlnmcl ve duzenleyici kurum arasmdaki 9ah~ma ile <;oziimlenecegi 

giiriilmij~tiir. Biiylece 2863 'le yapllan degi~ildilder ile eklenen 5226 
r 
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saYlh yasanm hukuki kavramlannm, 5366 saYlh yasa ve yonetmelik ile 
peki~tirilmi~ oldugu ve korunmakta olan ancak ylpramm~ olan bolgeler 
iyin geli~tirilen tiizelerin uygulamaya kolayhk getirdigi ve 5226 saYlh 
yasada eksik kalan alanlan tamamladlgl kanaatine vanlml~tlr. 

4. 	 Klsltlama ile imar plam uygulamasl durdurulan bolgedeki imar planmda 
olu~an imar haklanmn 5266 saYlh yasa ile getirilen tanlmlamalar 
e~liginde degerlendirmesi yapIlml~tIr. Bu amacla imar haklan klsltlanan 
ki.iltiirel varhklarm iizerindeki imar haklarmm baska bir alana 
aktanlmasma iliskin hiikiimlerin yeni yasa kapsammda getirilildig;i, 2863 
sayIll yasa da gorulen aksakhklann , uluslararasl koruma yasalannda 
gordiigiimiiz diizeyde yeni kavramlarla giis;lendirildigi, ylpranmlS alanlan 
kapsamma alan yasa ile 5226 saYlh yasadaki eksikliklerin ve 
gers;ekle~tirilmeyen hususlann ele ahndlg;l gorulmektedir. Boylece 
diizenleme alanmda haztrlanan avan projelerin 5366 sayIll yasa ve 
yonetmelik kapsammda haZlrlandlgmm anla~Ildlgl ve koruma alamnm 
yeni tammlamasmdaki ilkeleri dikkate ahnarak diizenlemenin yapIldlgl 
yapllan diizenlemenin ~ehircilik ilkelerine uygun oldugu hakkmda kanaat 
olu~mu~tur. 

5. 	 Bolgedeki ya~am biyiminin ve fiziki yapmm iyile§tirilmesi iyin yapIlan 
diizenlemenin etkinligi hususunda saym mahkemenin sordugu sorulan 
yamtlamak iizere, yapdan diizenlemede iistiin kamu yararl bulunup 
bulunmadlgl hususunda bir kanaat degerlendirmesi yapIlml~tIr. Bunun 
iyin bolgenin sUy oramrun yoklugu, fakirlik ve sosyal ru~lanml~hkla 
tammlanan bolgesinde, mevcut yasalar kapsammda, ylpranml§ yapllann 
yogun oldugu merkezi alamnda yenile~menin geryekle~tirilebilmesi ve 
bolgeye kIsmi istihdam saglayabilme, yap! stokunun kurtanlmasl ve 
ylpranmamn online geyilebilmesi ve ki.ilrurel yap11an yeterince 
koruyabilmek amaclyla seyilen politikalarm ve uygulama araylarmm, 
kentte bolgede ya~amaya zorunlu olan veya ba§ka seyme §anSl olmayan 
topluluklarm ya~am kalitesini arttrrmak iizere yapIlan diizenlemenin 
topluluk iizerindeki sosyal etkileri ekonomik etkileri ve fiziki diizenleme 
etkileri kIsaca yorumlanarak yapllan diizenlemede iistiin kamu Yaran 
bulunup bulunmarugl hakkmda kanaat olu~turulmu~tur. 

Degerlendirme: 

Diizenleme yapllan bolgenin yapl stogu, Ylpranml§hgl ve terk edilmi~ligi ile ve 
bolgede ya§ayan insanlar genelde yoksulluk ve dl~lannll~hkla metropoliten 
alanm genel goruniimiinden farkll bir izlenim He sorunlannm oncelikle 
yOziimlenmesi dii~iini.ilmii~ti.ir. 
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5366 sayIll yasa kapsammda bolge insammn dl~lamm~hgl ve yoksullugunu 
yoziimleyecek araylar bulunmamaktadlr. DavaCl taraf iddiasmda bu hususu 
ileri siirmekte, aynca, yapl stoguna yapllan miidahalenin maddi hatalanm 2863 
kapsammda degerlendirmektedir. 

5226 saYlh yasa ile getirilen imar haklannm aktanml kavraml dikkate 
almdlgmda ve 2863 saYlh yasa bu kavramlar ile birlikte yorumlandlgmda, 
kentsel dokusu ve yapIl~ma kararlan biiyiik olyiide degi~mi~ bir alandaki 
mevcut yapl stogunu da koruyarak ve mevcut miilkiyet haklanm ihlal etmeden 
yapllacak uygulamada koruma imar plam ve sit kapsammdald alanlarda, yeni bir 
degerlendirmeye ihtiyay bulundugunu, imar haklan aktanmmm bu alanda 
kullamlabilecegini, bu yeni planlama kavraml He yeni bir doku 
olu~turulabilecegi ve 5366 saYlh yasa ve yonetmeligi ile 5226 saYlh yasada 
blrakllan eksikliklerin yeni yasa ile yoziimlenebildigi ve ele alman 
projelendirme ve avan proje yah~malarmda bu hususun goriildiigii ve 
uygulanabilir oldugu kanaatine vanlml~t1r. 

Saym mahkemece sorulan iistiin kamu yaran ilkesinin de ylpranml~ ve yatlnm 
gelmeyen bolgeye yatInmcl yekerek ve istihdam yaratarak aynca sosyal 
aityapisl olmayan bolgedeki zorunlu gOy ile konut edinmeye yah~an insanlara 
daha uygun bir ortam yaratIlabilecegi hususunda kanaat olu~turulmu~tur.. 

Beyoglu, Tarlaba~l ve Cukur Mahallesi semtlerinin 'planlama biliminde; 
yokiintii alam/getto veya 'slum' niteliginde isimlendirilen bir alan oldugu, 
bOlgenin genel yaplsl ve ar~tIrmalarda konu almm hususlar ile bu nitelikleri ile 
tammlandlgl goriilmektedir.1 

Bu yokiintii bolgelerinde/getto'da ya~ayan kimselerin nitelikleri iizerine ye!ilitli 
ara~tlrmalar yapdml~tIr. 

Bunlardan en tanmnl1~ olanl ve ilklerinden biri sosyolog Seeley 2 tarafmdan 
yapllan yah~mada bolge insanmm tipolojisi yapllml~ ve bolgede ya~amayl 

1 (ghetto-etnik gruplann birlikte bulunduklan ve Yaliaruklan alan) , 

(slum- kentin flziki olarak ~oki1ntO. bOlgesi, bu bolgede degi~ik ekonomik gruplar y~amaktadtr.) 


Boyle bir bo\genin Yaliayanlarmm karakteristik yapilan ar~ttrmalarda belirlenmi~tir. Bu nedenle POlitikacllar bu 

M\geyi bir blok olarak degerlendirebilir ve oy potansiyeli olarak hangi konulann i~lenmesi gerektigini bUirler. 

Bu bOlge dl~andan gelen i~in tehlikeli bir bO\gedir. iyine girip Yaliamak istemezler, yabanctlar getto ve slum 

bolgelerinden yekinir. Bir emlakyi ve yatmmcl iyID ozelligi olan bir ko~e olarak dillillilillebilir. Bir ktslffi insanlar 

i~in belli nitelikleri olan i~gtlcllilUn elde edilecegi bir kent ko~esidir. 


2 1.R.Seeley (1959) , The Slums, Its Nature, Use and Users' Journal of American institute ofPlanners Feb: 
1959 
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ki~isel ylkarlan iyin kullanan insanlar ile bolgeye zorunlu olarak yerle~mi~ 
insanlardan ibaret oldugu, bu insanlann bir kIsmmm daima c;:oklintli bolgesi 
i<;inde ortaya <;lkan getto ekonomisinin flrsatlarml kullandlklan, bu bolgede 
ya~amayl yegledikleri, diger gurubun ise ilk flrsatta ekonomik imkanlan 
diizelince bu bolgeden kurtulmaya yah~tlklan ifade edilmi~tir. Boylece bolgeden 
ylkmaya yah~anlar veya bOlgede kalmaYI yegleyen guruplarm ozellikle ve 
tercihlerine uygun politikalann geli~tirilmesi soz konusu olmu~tur. Planlama 
ya~am kalitesini yiikseltmeyi ama<;lamakla birlikte, bu nitelikli <;ah~malarm 
imar tiizesi ve koruma plam kapsammda yapIlmasl miimkiin degildir. Koruma 
yasamlz genellikle tescilli yapIlan dikkate alabilen hillcUmler He donatIlml~tIr. 
Bolge insanlmn ya~am diizeyini gii<;lendirici hiikiimlere her ne kadar koruma 
planlarmm yeni tanlmlanmasmda yer verilse de bu hususun mevcut uygulama 
araylan ve kurumsal yapdarm mevcut hali Be geryekle~tirilemeyecegi 
anla~llmaktadlr. Bu nedenle yokiintii bolgeleri i<;in daha sosyal i<;erikli 
politikalann geli~tirilmesi miimkiindiir. Bolge insanmm saghk giivencesi ' ye~il 
kart ' uygulamasl ile bir Ol<;iide saglanml~tlr. Ancak omegin bolgenin konut 
alanl olarak planlanmasl durumunda hiybir ~ekilde yakm yevrede ilkogretim 
tesisi yerle~tirilmesi miimkiin degildir bu da imar tiizesi balammdan olumsuz bir 
husustur. Bolgenin konut dl~l kullarumlara veya normal aile yerle!?imine imk§n 
vermeyen ge<;ici konut, kii<;iik ol<;ekli gen<; aile veya iiyiincii ku!?ak aileler i<;in 
bir yerle~im alanl oldugu dii~iinillebilir. Boylece sosyal donatl eksikligi bir 
olyude mazur goriilebilir. Ancak bolgeye go<; etmi~ kIrsal kesimdeki <;ok niifuslu 
aile yaplsmm bolgede muhafaza edilmesine ili~kin kararlann hem !?ehircilik 
ilkelerine ham da planlama tekniklerine uygun olmayacagl a<;lk<;a 
gozlenmektedir. ~ok <;ocuklu bu aileleri okulsuz bir bolgede yerle~tirmege 
kalkmarun planlama ilke ve tekniklerine uygun olmadlgl ve koruma alanlarmda 
bu nitelikli konut kararlannm ya!?am diizeyini yiikseltmeyecegi a<;lkya 
gOriilmektedir. 

Bolgede Bogaziyi Universite ogretim elamanlarmm yaptIgl bir <;ah~ma e~liginde 
bolge insanmm yoksulluk ve sosyal dl~lanma kavramlarl kapsammda bir 
degerlendirmesinin yapddlgl ve bazl sosyal politikalarm geli~tirilmesi i<;in 
onerilen ileri siiriildiigu izlenmi!?tir.3 Bu kapsamda yapIlan yah~malann i<;erik 
bakImmdan koruma ve imar tiizelerinde ele almmadlgl, ancak bolge insanmm 
nitelik ve ihtiya<;larmm bilinmesi ile sosyal i<;erikli koruma ve yapIlandlrma 
politikalan i<;in yararh olacagml belirtmekte fayda vardlr. 

Ara~tIrmactlar ozellikle sosyal dl~lanmanm ozellikleri uzerinde durmaktadlr. 
(Kaynak : Graham Room'un sosyal dl!?lanma ile ili~kin gorii~leri) 

3 Y oksulluk ve sosyal dl!jlanma kavramlan Bogazi<;i Universitesine ait 9ah~mada,Avrupa 
Toplulugunun tammlan olarak ele almml~tlr. Kaynak: Joint Report on Social Exclusion (2004).3 
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Ylprannll~ bolge sakinlerinin, Bogazi<;i Universitesi ilgili boWmU 
ara~tIrrnacllaflmn bir <;ah~masmda belirtildigi gibi, yoksul dl~lanml~, yoksul 
degil dl!?lanml!?, yoksul dl!?lanmaml~ ve yoksul degil dl!?lanmaml!? gibi dort 
kategoride degerlendirilebilecegini bu gruplann ise katlhmda ve degerlendimede 
farkl etkinliklerinin bulundugu ve politika geli!?tirrnede bolge halkmm temsilcisi 
olamayacagl da goz onUnde tutulmahdlr. 

Bolgenin yoksulluk ve sosyal dl~lanma gibi iki temel sosyoekonomik sorununun 
koruma tUzesi kapsammda geli~tirilen politika ve ilkeler ile <;ozilmlenmesi 
mUmkUn olmadlgl kanaatindeyiz. DavacIlann iddia ettikleri koruma plam ile 
geli!?tirilen ve avan proje yapIlan bir bolgedeki yapdann fiziki kUtlelerinde 
yapllan dUzenlemede, fiziki planm katlhm boyutu ile ele ahnmasmm sosyal 
dl!?lanma ve yoksulluk sorunlanm <;ozmek i<;in yeterli bir plan ilkesi ve 
uygulama araCl olmadlgl kanaatindeyiz. 

Sit kapsamma alman alanlann ele ahmp iyile~tirilmesi kent ya~amma kUlrurel 
varhklar olarak kazandlnlmasl, aynca bOlgenin ya~am ko~ullanmn uygun hale 
getirilmesi yatInmcmm bOlgeye <;ekilmesi, bolgenin kentsel istihdama katktda 
bulunmaSl hizmet ve Uretim gibi etkinliklerle kentsel ekonomiye katma deger 
aktarmasl , bolge insanmm ya~am ko~ullarmm iyile!?tirilmesi , oturanlara ve bu 
bolgede ya~ayan her tUrdeki aileye uygun ya~am ortammm yaratllmasl , sadece 
yapl stogunun ve korumanm binalann kiiltilrel nitelik ve kliteleri ile degil aynca 
ya~anlann ya~am standartlanna uygun alanlann yaratIlmasl i<;in koruma 
tilzelerinde surekli degi~iklik yaplldgl ve uygulamadaki hukuki sorunlann 
<;ozilmlenmesine 9ah~tlmaktadIr. Bu kapsamda ~aglda yasalarda yapIlan 
degi~ikliklerin de bir degerlendirmesi yapllmI~tlr. 

SaYln mahkemece sorulan 1. soruya cevap olarak 2863 saytil yasanm 5226 
sayll. yasa ile degi~tirilen maddeleri kapsammda bir degerlendirme 
yapddlgmda her degi~en madde ve kavramm yeni uygulamada getirdigi 
hiikiimler dogruItusunda kanaat ve gorii~lerimiz de a~aglda belirtilmi~tir. 

Kiiltiir ve Tabiat VarhklarIDl Koruma Kanunu He C;~itli Kanunlarda 
Degi~iklik Yapdmasl Hakkinda Kanun' ( 5226), 14.07.2004 tarihinde kabul 
edilerek 2863 nolu yasanm bazl maddeleri degi~tirilmi~tir. 

Davah ta~lDmazlara ili~kin idari kararlarm bu yasa kapsammdaki 
degi~iklikleri dikkate ahnarak yapddlgl izlenmektedir. 
2863 saYlh yasanm 3. maddesinin (3) numalan alt bendine yeni ilaveler 
yaptlarak sit kavraml degi~tirilmi~tir. 

3) "Sit"; tarih oncesinden gUnumiize kadar gelen c;:e§itli medeniyetlerin urunu 
alup, ya§adlklarl devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri ozelliklerini 
yansltan kent ve kent lea/mn/arl, "kalfUr varlzk/arlmn yoitun o/arak bulunduifu ~ 
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sosyal yasama konu olmus veya" onemli tarihi hadiselerin cereyan ettigi yerler 
ve tespiti yapzlmz~ labiat ozellikleri He korunmasl gereken alanlardzr. (alll C;izili 
olan /aslm 5226 sayzlz yasa ile eklenmi§tir) 

Yorum: sit kavraml ivinde kiiltiir varhklanmn yogun olarak bulundugu sosyal 
ya~ama konu olmu~ alanlar kavraml ile, bir zamanlar istanbul ya~am alam 
ivinde Levanten niifus yerle~me alanmm alt ve orta gelir grubu ivin bir yangm 
sonraSl planlanan ve yaplla~ml~ bolgenin sosyal ya~ammdaki degi~ikler ve bolge 
halkmm ve~itli nedenler ile ve dl!? gOv1e degi!?en sosyal ve ekonomik statiisii 
yerine kentin genellikle terk edilmi!? bu yapl diizeninin bulundugu alanmda terk 
edilmi~ligin ortaya vikardlgl bakImslzhk ve tahribat ile ylpranan yapIlarm kira 
ve gelir durumlanmn dii~mesi ve kentin ' planlama biliminde 'getto' olarak 
tammlanan bir yoresi olmaSI nedeniyle bOlge r;okuntu alanz olarak 
tanlmlanmaya ba~laml~, dii~iik gelirli kiralarl nedeniyle klrsal alandan gooey ve 
giineydogu bolgelerinden gelen vatand~larm daha ziyade dii~iik gelirlilerinin 
yogun olarak yerle§tigi bir alan haline gelmi~tir. Bolgenin konut yaplsl 19. 
yiizYll Levanten konut yaplsmdan omekleri bulundurmasl nedeniyle bOlge sit 
alanl kapsammda 2863 saYlh yasa kapsammda degerlendirmeye ahnml~t1r. 

Aynca kUltiir varhklarmm yogun oldugu bu bolgenin kentin d~iik gelirlilerinin 
ve kent kavkmlarl olarak bilimsel ifadelerde tarumlanan ki~ilerin y~am alam 
haline gelmi~tir. Boylece alanm yeni bir sosyal· ya§ama konu oldugu 
goriilmektedir. Bu sosyal y~am yerle~me standartlart ve imar yasasmda 
beklenilen konut dokusunun ozelliklerini hivbir ~ekilde kaliteli bir konut alanl 
niteligini siirdiirebilecek ozelliklere ( sosyal yapl eksikligi nedeniyle) sahip 
degildir. 

Kentin bu bolgesinde konut dokusundaki egitim ya~mdakilerin kolayca 
ula~abilecegi bir egitim tesisi bulunmamaktadrr. Koruma alanmdaki tescilli 
yapllarm yogunlugu ve bolgenin ozellikleri nedeniyle bu bolgeye imar tiizesi 
kurallart ivinde egitim tesisi avllmasl da miimkiin degildir. Bu nedenle bolgenin 
sosyal ya§amml konut aglrhkll olarak siirdiirmesi miimkiin degildir. 

2863 saYlh yasanm 3. maddesinin (3) nolu alt bendine aynca Koruma Amavh 
imar Plam 'nm tanlml eklenmi~tir. 

(8) "Koruma amafll imar plan,"; bu Kanun uyarznca belirlenen sit alanlarznda, 
alanm etkile§im-ger;i§ sahasznz da goz onunde bulundurarak, kiiltur ve tabiat 
varlzklarmm surdurulebilirlik ilkesi dogrultusunda korunmasz amaczyla 
arkeolojik, tarihi, dogal, mimarf, demografik, kulturel, sosyo-ekonomik, mulkiyet 
ve yapz/Q§ma verilerini ir;eren alan ara§tzrmasma dayalz olarak; hali hazzr 
haritalar iizerine, koruma alanl ir;inde ya$ayan hane halklan ve faaliyet 
gosteren i$ yerlerinin sosyal ve ekonomik yapllannl iyile$tiren, istihdam ve 
katma deger yaratan stratejileri, koruma esaslarz ve kullanma $artlarz ile 
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yapzla~ma szmrlamalarzm, saglzkla~tzrma, yenileme alan ve projelerini, 
uygulama etap ve programlarmz, m;zk alan sistemini, yaya dola$zmz ve ta$zt 
ula§zmzm, alt yapz tesislerinin tasarzm esaslarz, yogunluklar ve parsel 
tasarzmlarmz, yerel sahiplilik, uygulamanm jinansmanl ilkeleri uyarmca 
katlilmcl alan yonetimi modellerini de it;erecek ~ekilde haZlrlanan, hedejler, 
arac;lar, stratejiler ile plCinlama kararlarz, tutumlarz, plan notlarz ve ac;zklama 
raporu ile bir butun olan nazzm ve uygulama imar planlarmm gerektirdigi 
olc;ekteki planlardzr. 

Yorum: Koruma imar plaIllIlln 2863 saYlh yasaya eklenen tammmda ozellikle " 
koruma alam ic;inde ya§ayan hane halklarz ve faaliyet gosteren i§ yerlerinin 
sosyal ve ekonomik yapzlarzm iyile§tiren, istihdam ve katma deger yaratan 
stratejileri, .... , yerel sahiplilik, uygulamanzn finansmam ilkeleri uyarznca 
katzlzmcz alan yonetimi modellerini de ic;erecek §ekilde hazzrlanan' planlar 
olarak ifade edilmektedir. 

Burada ozellikle bolgede yayayanlarzn ekonomik durumlarzm iyile§tiren, 
istihdam ve katma deger yaratan stratejileri ic;eren bir kavramlmn geleneksel 
korumu plam ic;inde a9zkc;a ifade edilmemi~ olduju halde yeni yasada hiikiim 
altma almdlgl gorulmektedir. Bu tamm ile koruma planlarmzn dinamik ve 
yasam bicimine katkzlz ve uygulamanm fmansmamm da kapsayacak bir anlaYIS 
ile geli§tirilmesi hiikmii getirilmi§tir. 

Bilindigi gibi geleneksel koruma planlarz ic;inde kiiltiirel varlzgzn korunmasz on 
planda tutulmakta ve bolgede ya§ayacak olan kimselerin imar tiizesinde 
belirtilen sosyal ihtiya£larzm ve egitim ihtiyadarzm kapsayan hi£bir alan 
ayrzlmasz miimkun olmamaktadzr. C;iinkii koruma plam kapsammda mevcut 
yapdarzn arasznda dokuyu bozacak §ekilde egitim alam ayrzlmasz miimkiin 
degildir. Ayrzca bu giinun ko§ullarznda yeni ya§am diizeni ve ile tipi degi§mi§ 
bulunmaktadzr. Bu yeni ya§am tarzz ile eski yapzlarzn planlarz 
bagda§mamaktadzr. Bu nedenle bolgenin normal konut alam yerine bir anlamda 
kzsa donemli konaklama ve degi§ik kU9uk aile birimi, 90cuksuz aile, uc;uncu 
nesil denilen yaylzlar ile kent merkezinde ya§amayz tercih eden ancak sosyal 
dokuya ihtiyac; gostermeyen kent sakinleri ic;in diizenlenebilir. 

Yapdan dilzenlemede, mevcut koruma plamnm tasdik edildigi donemdeki 
~artlan ile kabul edildigi ve onandzgl gOriilmektedir. Yeni yasa kapsammda 
yapzlan degerlendirmede, kentin bu Ylpranan konut bolgesindeki planlama 
anlaYl§zmn koruma plamnda belirtilen ilkelere uygun olarak avan proje 
butunlUgii ile yapz adalarzn ic;in bir biitiin olarak ele alznmasz ve gerek ya§am 
bic;imine ve c;evre ihtiyac;larma uygun bir kentsel i§lev onermesi gerekse 
finansman modeli ile geli~tirilmesi bakzmzndan, imar tiizesinde tammlanan 
ilkelere uygun olduju kanaatindeyiz. 
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2863 saYlh yasanm 10 maddesinin 1. bendi a~agldaki ~ekilde degi~tirilmi~tir. 

Madde IO-Her kimin mulkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, ta$znmaz 
kiiltur ve tabiat varlzklanmn korunmaszm saglamak ir;in gerekli tedbirleri 
almak, aldzrmak ve bunlarm her turlii denetimini yapmak, veya kamu kurum ve 
kuruluslan ile belediyeler ve valiliklere yaptzrmak" Kultur ve Turizm 
Bakanlzgma aittir. 

Yorum :Dava konusu alandaki , ta~lnmaz kliltiir ve tabiat varhklanmn 
korunmasml saglamak ic;in kliltiir ve Turizm BakaniIgmm yaptlgl c;ah~ma ve 
diizenlemenin 2863 saYlh yasanm 10 maddesindeki yeni eklenen ben dine uygun 
oldugu kanaatindeyiz. 

2863 lin 10 maddesinin 8 fikrasl yiiriirliikten kaydrrl1ml~ ve a~agldaki flkra 
eklenmi~tir. 

Buyuk$ehir belediyeleri, valilikler, Bakanlzkr,;a zzm veri/en belediyeler 
bunyesinde kiiltur varlzklarz ile i/gili i$lemleri ve uygulamalarz yurutmek iizere 
sanat tarihi, mimarlzk, $ehir planlama, muhendislik, arkeoloji gibi meslek 
alanlarzndan uzmanlarzn garev alacagz koruma, uygulama ve denetim burolarz 
kurulur. Ayrlca, il azel idareleri bunyesinde, kultur varlzklannzn korunmaszna 
yanelik ra16ve, restitusyon, restorasyon projelerini hazzrlayacak ve uygulayacak 
proje burolan ve sertifikalz yapz ustalarzm yeti$tirecek egitim birimleri kurulur. 

Belediyeler belediye sznzrlan ve mucavir alanlan ir;erisinde, valilikler ise bu 
sznzrlar.dz§znda.yetkilidir. 

Bu burolar koruma balge kurullan tarafindan uygun gariilen koruma amar;lz 
imar plam, proje ve malzeme degi$iklikleri ile in§aat denetimi de dahil olmak 
iizere uygulamayz denetlemekle yukiimliidurler. 

Bu burolar koruma balge kurullarz tarafindan uygun gariilen koruma amar;lz 
imar plam, proje ve malzeme degi$iklikleri ile in§aat denetimi de dahil olmak 
iizere uygulamayz denetlemekle yiikiimliidurler. 

Yorum: Davah ta~mmazlann bulundugu alanda yapllan c;all~malann 2863 saYlh 
yasaya ilave edilen yukandaki hiikme uygun oldugu kanaatindeyiz. 

2863 sayIlI yasanm 15 maddesindeki kamula~trrma ya ili~kin hiikmiin a 
bendinin i. Paragrafl ( a~aglda altl C;izgili olarak belirtilen hllkiim) He 
degi~tirilmi~tir. 

Madde 15- Ta~mmaz kliltiir varhklan ve bunlarm korunma alanlan, ~aglda 
belirlenen esaslara gore kamula~tlnhr: 
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a) Klsmen veya tam amen gen;ek ve tilzel ki~ilerin millkiyetine ge<;mi~ olan 
korunmasl gerekli t~mmaz ktilrur ve tabiat varhklan ile korunma alanlan 
Kiiltiir ve Turizm Bakanhgmca hazlrlanacak programlara uygun olarak 
kamula~t1nhr. Bu maksat i<;in, Killtilr ve Turizm Bakanhgl biit<;esine yeterli 
odenek konur. 

Kamu kurum ve kuruluslan, belediyeler, if ozel idareleri ve mahallf idare 
birlikleri tescilli tasmmaz kultur varlzklanm, koruma bolge kurullarmm 
belirledigi (onksiyonda kullamlmak kaydzyla kamulastlrabilirler. 

Yorum: Bu madde ile tescilli taillnmaz killtiir varhklanmn bolge kuruluca 
belirtilen i~levde k:ullamlmak kamul~tInlmasl hiikiim altma ahnml~tIT. Bu 
nedenle kamula~t1nna iyin sadece kamusal iillevlerin siirdiiriilmesine doniik 
egitim saghk otopark yol gibi kentsel i~levler edgil tescilli yapl iyin uygun 
goriilen iille ne olursa olsun bolgenin kentsel i~levsellik kazanmasl i<;in 
ongoriilen ve yailam bi<;imine katktda bulunacagl dii~uniilen herhangi bir iillevin 
yaplya verilmesi ve bu nitelikli bir kamulailtInna yaptlmasl ongoriilmUilrur. 
Bolgede yapllan diizenlemede ileri stiriilen kamulailtInna iillevlerinin , bu 
maddeye uygun olarak yapllabilecegi ve yasal dtizenleme ile uygulamanm 
i~ler1ik kazandlgl kanaatindeyiz. 

5226 saYlh yasa ile eklenen 17.madde miilkiyetler iizerindeki imar haklan ve bu 
imar haklanmn aktanml ile ilgili onemli hiikiimler getirmektedir. Bu maddede 
belirtilen ozellikle c fIlcrasmdaki hukiimlere gore, tescilli yapmm bulundugu 
alandaki imar plam He oluilmu~ ve kentin yaplsl yedeni ile degi~miil olan kentsel 
iillevler ve yapIlanma haklarl imar haklan kIslt1anan yapl iizerinden bailka bir 
alana aktanlabilir veya bolgedeki degiilik ta~mmazlar iizerinde bu imar haklarma 
imkan veren duzenlemeler yapIlabilir. 

5226 saytll yasanm 17. maddesi c fikrasl ~aglya almmliltrr. 

c) Yapllanma haklan klSlllanmlS tescilli taSlnmaz kullur varllklarma veva 
bun/ann koruma alan/a"nda bulunan va da koruma amacll imar pliinlanvla 
yapl/anma hakla" k,sll/anan tasmmazlara ait miilkiyet veva vapllanma 
haklarmln klsltlanmlS bolumunu. imar pllinlanvla yapzlanmaya aClk aktanm 
alanl olarak aynlmlSt mu/kiyetlerindeki veva ucuneu sahlSlara ait alanlara. 
aktanmdan vararlanacak oncelikii haklart belirleverek bir program dahilinde 
aktarmaya. belediye slnlrla" ve mueavir alanlar icinde belediyeler. bunlann 
dlsmda .valilikler yetkilidir. 

Aklanm isleminde Sermaye Piyasasl Kurulunea onaylz eavrimenkuL 
degerleme sirketlerinee vapdaeak rayic deger denklestirmesi esastlr. Aneak 
akta"ma konu hak leseilli lasmmaz kullur varllf:lna iUskin ise vap' def:eri 
dikkate 
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Bu tasmmazlar icin. klsltlanmlS vap'lanma haklarmm. imar planlarzyla 
aktartm alanl olarak aynlmlS yapt/anmaya aClk diger alanlarda 
kullanllmaslnl saglayacak ve bu hakkl hamiline yaZllt menkul klymete 
doniistiirecek belgeler diizenlemeye, bu belgeleri yapllanma haklan 
klsltlanmlS alan olarak gosterilen ve tapuda bu konuda serh dii$iilen 
alanlardaki tasmmaz sahiplerinden hak sahibi olanlara vermeye, imar 
pllintnda aktanm alanl olarak aynlml$ ve tapuda bu konuda serh diisiilen 
alanlarda ise ruhsat vermek icin toplamaya ilgili idareler yetkilidir. Menkul 
klymetlerin basilmasi. saklanmasl. el degistirme islemlerinin onaylanmasl ve 
veri tabanlnm olusturulmasl ve denetlenmesi iller Bankasmca yap,l,r. 

Bu alanlarda kesin vapzlanma yasagz gelmesi nedeniyle yapzlanma hakkznzn 
tamamen aktarzlmasz halinde. yapzlanma hakkz kzsltlanan tasznmaz. miitemmimi 
ile birlikte ilgili idare millkiyetine ger;er ve parseUer ilgili idare adzna tescil 
edilir ve hir;bir kosulda satI§a konu edilemez. 

Aktarzma konu parselde malikin korunabilir yapzlanma hakkz kalmaSI halinde 
ise yapzlanma hakkz kzsmen aktarzlzr. Bu durumda. malikin yapzlanma hakkz 
klsltianmz§ alandaki miilkiyeti devam eder. 

Ancak. aktanma konu hak. tescilli taSlnmaz kaltar varlzgl azerinde ise, 
malikin bu varlliln korunmasl ve yasatllmasl icin gerekli baklm, onanm ve 
restorasyon callsmasml, ilgili idare ile imzalanacak protokole uvgun olarak 
menkul klYmetleri teslim almaslnl miiteakip baslatarak tamamlamasl 
zorunludur. Aksi halder i/gili idare teslim edilen menkul k,ymet bedelini 
faiz)yle birlikte malikten tahsile yetkilidir. Bu hususlar ve protokol menkuJ 
klymet tesliminden once ilgili idarece tapuva her tarlii haretan ve damga 
vergisinden muaf olarak serh edilir. 

KIsztianmz§ haklarm bulundugu belediye sm'Irlan i£erisindet aktarzm alam tespit 
edilmesinin milmkiln olamamasl halinde. ilgili idareler ortak program 
yilriltmeye yetkil idir. 

Yorum: istanbul Tabiat ve Kiiltiir Varhklan Koruma Kurullan tarafmdan alman 
bir yok kararda emsal olarak g5sterebilecegimiz, tescilli yapl ilzerine bulundugu 
bolgenin imar hak:lam aktararak, gerek tescilli yapmm genel gorumiinii koruyan 
gerekse bu yapmm bulundugu bolgedeki imar rantmm tescilli eserin bulundugu 
alanda kullamlma imkan veren kurul kararlarmm, bir yok durumda tartI~ma 
konusu oimasl ancak eserin Ylpranarak yok olmasml oniemeye yonelik yare 
olarak kurullarca uygulanan karariann bu defa 5226 saydl yasa ile hUkiim 
altma alrndlgl ve 2863 sayIll yasadan fark! olarak biryok koruma yasalan 
kapsamrnda degerlendirme yapan dl~ iilkelerdeki yasal hiikiimiere benzer bir 
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~ekilde ' imar aktanm alanlannm ' yasaya konuldugu gorulmektedir. Bu surette 
kurullarm inisiyatifinde bir degerlendirme araCl olarak goriilen ve eski eserin 
bulundugu bolgedeki imar haklan ile birlikte ta~mmaz kiiltiir varhgmm 
niteligine gore yapdan bir degerlendirme ile ta~mmaz iizerindeki kentsel artl 
degerin ktsmen bulundugu alanda klsmen de tescilsiz yapIlar iizerinde 
kullamlabilmesi yasa ile hiikiim altma ahnml~tIr. 

Davah ta~mmazlarm bulundu alanda bu bolgenin kentsel kullanlm ve yaplla~ma 
degerlerinin teseilli eserlerin bulundugu alanda veya tescilsiz olan alanlarda 
kullantldlgl ve avan proje tespitlerinin bu yasal hUkiimler dogrultusuna yapIldlgl 
izlenmektedir. 

YapIIan diizenlemenin gerek bolgenin kentsel rant degerlerini koruyan, gerek 
bolgeye finansman imkanl saglayan imar araCl olarak kullamldlgl bolgenin 
geli~mesine ve ya~am dilzeyini ve istihdaml arttlncl bir imar araCl olarak idari 
i~lemler yonu ile karar altma ahnmasmm koruma tiizesinde getirilen hukiimlere 
uygun oldugu ve yapllan dilzenleme i~leminde kamu yararl bulundugu 
kanaatindeyiz. 

MADDE 11. - 2863 saYlh Kanunun 57 nei maddesinin; (c) bendinde yer alan 
"bir ay" ibaresi "ily ay" olarak, (d) bendinde yer alan "onamak" ibaresi "karar 
almak", (g) bendinde yer alan "ilgili" ibaresi "sit alanlarma ili~kin" olarak 
degi~tirilmi~ ve (g) bendinden sonra gelen fikralar a~agldaki ~ekilde 
degi~tirilmi~ ve maddeye a~agldaki fikralar eklenmi~tir. 

Koruma bOlge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bolge kuruluna ibraz edildigi 
tarihten itibaren, koruma amayh imar piaruanru en gey altl ay, uygulamaya 
yonelik projeleri lse en gee US; ay is;inde karara baglar. 

Ta§mmaz kiiltiir ve tabiat varhklan, bunlarm koruma alanlan ve sit alanlannda, 
3194 saYlh imar Kanununun 21 inci maddesi kapsamma giren ruhsata tabi 
olmayan tadilat ve tamiratlar; ozgiln bieim ve malzemeye uygun olarak, 
biinyesinde koruma, uygulama ve denetim bUrolarl kurulmus idarelerin izin ve 
denetimi ile yaplhr. Bunlarm dl~mda her tiirlu in~al ve fizikl mudahale koruma 
bolge kurulunun lznl ile yaplhr. 

Ancak, koruma ama~h imar plaDi onaylanml~ sit alanlarmda, ta~mmaz 
kiiltiir varhglDln bulundugu parseller dl~mdaki in~ai ve flZiki miidahaleler, 
koruma ama~h imar plaDi hiikiimleri dogrultusunda, biinyesinde koruma, 
uygulama ve denetim biirolarl kurulmu~ idarelerin izin ve denetimi He 
yaplhr. 

Yorum:2863 sayIll yasada yapdan degi~ildik ile, Koruma Bolge kuruluna ~ 
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verilen yetkilerde koruma plam veya uygulamaya yonelik projelerin karar 
baglanacagl belirtilmektedir. Bolgede yapIlan idari i~lemlerin yasaya uygun 
olarak dilzenlendigi kanaatindeyiz. 

Sonu~: 

Ulkemiz dl~mdaki metropoliten nitelikli yer1e~im alanlannda da genelde. 
kentlerin ' yokilntil bolgeleri olarak isimlendirilen alanlar "ghetto" olarak 
nitelendirilmi~, bu bolgelerdeki, ya~am kalitesinin arttlnlmaSl, kaynaklann 
etkin kullanlml ve sosyal ve yapIla~ml~ yevrenin dogru degerlendirilmesi iyin 
yef;itli politikalar geli~tirilmekte ve karmaf;Ik silreylerden gec;ilmektedir. 

Bu bolgelerin bir kisml, kent merkezi alanl iyinde ve yakm c;evresinde terk 
edilen eski yerle~im alam niteliginde olmakta ve degi~en sosyal doku kent 
ya~ayanlarmca bazl kesimlerin ucuz kira ve konaklama nedeniyle slgmdlgl 
bolge, baZl kesimlerin zorunlu olarak ekonomik durum veya fiziki nitelikleri 
itibariyle zoraki mesken alanlan, bazl kesimlerin bolgenin yilrilmii~liigiiniln 

yarattlgl yasa dl~l ekonomik ylkarlann olu~tugu bolge olagelmi~tir. Bu alanlar 
ile ilgili en kapsamlI ara~tIrmalarm biri Sosyolog Seeley tarafmdan 1959 It 
yIllarda American Planlama Ensitiisii'niin dergisinde yaymlanmu~t1r. Burada 
ozellikle bolge insanmm tipolojisi yapIlarak yapllacak yenile~me ve yer 
degi~tirme kararlannda bolge insamna en uygun politika ve uygulama 
araylanrun degerlendirilmesi onerilmi~tir. 

Bogaziyi Universitesi tarafmdan yapllan bir ar~tlnna sonucunda ortaya 
ylkanlan sonuylarda yine yokiintii bolgesindeki sosyal dt~lanma ve yoksulluk 
kavramlan AB yah~malan kapsammdaki tanlmlar ele ahnarak degerlendirilmi~ 
ve ozellikle Tarlaba~l'nm sosyolojik yaplsma ili~kin gorii~ler ortaya atllID1~tlr. 

Istanbul metropoliten alanmda merkezi alana '10k yakm bulunan bu bolgenin 
rehabililite edilerek ya~am standartlannm yiikseltilmesi amaclyla ele alman 
9ah~malar ise, gerek 2863 sayIll ve bu yasadaki degi~iklikleri igeren yasa 
kapsammda geli~tirilen kavramlar ve gerekse eskiyen ve ozel niteligini 
kaybeden kent par9alanna yeni i~lev vererek ya~atmaya doniim yasalan igeren 
diizenleme kapsammda ele almmaktadlr. 

Ara~t1rmalarda tanlrnlandlgl bi9irni ile " Tarlaba~l adlyla anllan dikdortgenirnsi 
bolge, giineyde istanbul'un en cazip kiiltiirel ve ticari merkezlerinden istiklal 
Caddesi'ne paralel konumdaki Tarlab~l Caddesi, kuzeyde Dolapdere Caddesi, 
batIda Orner Hayyam Sokak ve doguda Taksirn Meydanl arasmda yer alIr ve 
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resmi olarak tammlanrrl1~ alb mahalleyi kapsar: Bostan, Biilbiil, Cukur, Kamer 
Hatun, Kalyoncu Kulluk ve Sehit Muhtar. Tarlaba~l. 

Bu mahalleler, biitiin kenar mahallelerin ya~am sorunlarma ileveten, sosyal alt 
yapl eksikligini ve poliitika geli~tirilmemekten otiirii ylpranml~ bir halde terk 
edilmi~ goriintiiyii ta~lr; cografi olarak ~ehrin kalbine ne kadar yakmsa, sosyo 
ekonomik olarak bir okadar uzaktIr." Bu tanlmlamada bolgenin kent merkezine 
yok yakm ancak sosyo ekonomik olarak kent merkezinin canhhgmdan uzak bir 
bolge oldugu belirtilmektedir. 

Beyoglu Emniyet Miidfuliigii slk slk bOlgeye baskmlar yaparak SUy unsuru 
kayakylhk uyu~turucu madde ye ili~kin i~lemler, hlrslzhk sUylarmm 
miidavimlerini bolgedeki bazl mahallerdeki yogunl~masml izledigi 
goriilmektedir. 

Boyle bir sosyal yaplya sahip bolgenin aym zamanda belli bir donem istanbul 
yerle~mesinin ozelliklerini ta~lyan yap1 grubunun dtizeni iyinde geli~tigi 
bilindiginden bolge aynl zamanda koruma yasalan kapsammda yapllarmm 
biiyiik kIsml tescil edilmekte ve fiziki gortinii~tintin korunmasma 
yah~Ilmaktadu. 

Kentin merkezi alamnda ytiriimti~ olan yapl stogunun ytktldlgl ve terk edildigi, 
alman koruma kararlarmm etkisinin bulunmadlgl, mal sahiplerinin evlerini yok 
dti~tik kiralarla verdikleri, slgmmacIlann ve kent kaykInlannm kol gezdigi bu 
alanda aym zamanda, kente tilke iyinden gelen kIrsal gOytin aileleri, yocuklan 
ile gelip dti~tik kirah evlere yerle~mekte ve saghkslz ve kent sosyal dokusundan 
yoksun bu bolgede aileler ya~amlanm sfudUrmege yah~maktadlr. 

Bolgenin ylpranml~ yapllarmm bulundugu bolgede yapIlacak idari operasyonlan 
dtizenleyerek" gerek yapl stogunu gerekse bolgedeki ya~am dtizeyini 
iyile~tirmek bolgeyi yekici hale getirmek , kIsmen istihdam saglamak ve 
yerle§enleri daha tist yevre standartlanna kavu§turmak amaclyla , aynl zamanda 
bolgeyi ekonomik olarak yekici duruma sokacak yaptl~ma ve koruma 
plolitikalarml diizenleyen yasalarla , yerel yonetimin siyasetine blrakIlmayarak 
diizenleme bolgesinin smularmm Bakanlar Kurulu tarafmdan belirlendigi 
goriilmektedir. 

Bu bolge boylece b~ta koruma yasalan kapsammda ele almarak gerektiginde 
yasanm gtinii ile kamul~tIrma ve miilkiyete el koyma araylan ile gerekse diger 
te~vik araylan ile yeniden yapIlamaya yoniendirilmektedir. 

istanbul'da 1984 yIllannda ba~latIlan ve Haliy kenanndaki dtizenlemede yer 
degi~tirilen aileler iyin ( Karab~ mahallesi) BakIrkoy-T ozkoparan bolgesindeki 

22/25 ~ 



sosyal konutlann bir klSlm aile1ere konut olarak verildigi bir klSlm kiracIlara da 
bu sosyal konutlann kiralandlgl b6ylece yerel yonetimin imar uygulamalanndan 
magdur olabilecek kimselere belediyenin elindeki yapl stogundan ev verilerek 
ve kiralama ile klsmen halic; klYlsmdaki niteligini kaybetmi~ konut alanlannda 
oturanlann planlt konut alanlan ic;ine yeniden yerle~tirildigi bilinmektedir. 

Tarlaba~n uygulamasl ile tammlanan bolge ic;inde yine bir kIslm halkln yer 
degi~tirmesi ve bir kIsmmm miilkiyetinin -yeniden yaplh~ surecinde- yatInmcl 
ile ozel protokol ve anla~malar ile duzenlenecegi anla~Ilmaktadlr. Burada 
kiractlar veya diger slgmmacIlara i1i~kin hususlann mevcut koruma ve yeniden 
yaptl~ma duzlemindeki arac;lar ile ne olc;ude gerc;ekle~tirilebilecegi belli 
degildir. 

Ancak iilkemiz dl~mdaki omeklerde, yapl ve koruma tiizelerinin dI~mda 
yenile~me bolgelerinde b~ka bakanhklarm ilgi alarundaki politikalann ele 
almdlgl ve yaptl~manm ve miilkiyetteki el degi~tirmenin ve korumanm yanmda 
diger bakanhklarm da kendi alanlanndaki c;ah~malarl sfudurdilkleri 
gorulmektedir. 

Bilirki~i heyetimize verilen c;ah~ma kapsammda yUrUrliikteki 2863 saYlh yasa 
ve bu yasadaki degi~iklikleri ic;eren hillci1mler (5226 saYlh yasa) , ylpranan 
bolgeleri kapsayan yasalar ve yerel yonetimin yetkisi altmdaki yasalar ile 
yaptlan idari dlizenlemenin ~ehircilik ilke ve tekniklerine uygunlugunun 
degerlendirmesi istenmektedir. 

Bakanlar kurulu ile ele alman ve uygulamaya konu olan alanlardan ,Tarlab~l ve 
Pera aslmda hic;bir zaman aynl sosyal smlfa ev sahipligi yapmadlgl 
bilinmektedir. Topografya da sosyal yaplyla ~ekillendiren: hali vakti yerinde 
slmflar ana caddenin ust kIslmlarmda ikamet ederken, 
Ekonomik yonden az gelirliler yoku~un alt tarafma yerle~mektedir, Tarlaba~l 
Caddesi ise bu ikisi arasmda Slmr gorevi gordugu soylenebilir. 

Tarlaba~l'nda BogaziC;i Universite ogretim uyelerinin de yer aldlgl bir 
ara~tIrmanm sonuc;lanna gore sosya/ dz$lanmadan soz edilmektedir. 
Dl~lanmanm mekansal boyutu ozellikle son derece kotii fizikse1 ya~am ko~ullarl 
olarak kendini g5stermektedir. Gayri-Miislim niifusun mahalleyi terk etmesinde 
bu yana, 19. yUzylldan kalma eski Ylgma binalarm yalmzca kllC;iik bir klsml 
baklm gormu~ durumdadlr. Bu c;uriime ve Ylpranmanm 1993 yllmda bolgenin sit 
alanl olarak koruma altma ahnmasl la daha etkin bir bic;imde Ylprandlg;I 
c;ah~malarda soz konusu edilmektedir. 

Mahalle sakinleri Koruma Kurulu'ndan gerekli izinler ahnmadan binalarm 
dl~mda herhangi bir degi~iklik yapamamaktadrr. Ancak, ya~ayanlarm 
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yoksullugu du~uniildugunde, restorasyon <;ah~malan mali gu<;lerinin <;ok 
otesinde oldugu a<;lkhr. Bu durumda sakinler yalmzca i<; melcinda ki.i<;uk ol<;ekli 
tamiratlar yapabilmektedir. Binalann <;ogu harap durumdadlr, <;ok saYlda Ylklk 
ve terk edilmi~ bina bulunmaktadlr. Mevcut yaplh <;evrenin gun ge<;tik<;e 
eskimesi, binalarm <;ogunun mekansal boliinme ve yiiksek hane halh nufusu 
nedeniyle a~ln kalabahk olu~uyla daha da aglr bir bi<;imde kendini 
his settinnektedir." 

Bir ara~t1rmacmm deyi~leri ile; "Tarlaba§z mahallesinin bu donu§iimii ve yeni 
bir kent yoksulu grub un yaratzlmasznzn ipw;larznz takip iyin paha biyilemez bir 
mekan oldugu iddia edilebilir. Bu kentifi siirgiln mahallesi, kayzt dz§z 
Jaaliyetlerin artzk sosyal ifermeye yetmedigini; toplumun smif, din veya etnik 
koken gibi yizgiler ekseninde giderek daha Jazla kutupla§tlgml, kent iyi 
mahallelerin artzk k6yden kente gOfenler ifin geyi§ bolgesi olmaktan fzk1p 
siirgiiniin kalzCl mekanlarz haline geldigini; yatz§madan kayan giineydogu ve 
dogu insanznzn, benzeri olmayan yer degi§tirme ve §ehre geli§ ko§ullarl 
nedeniyle Turkiye 'nin birincil smif-altz adayz oldugunu; sosyal dz§lanmanzn 
giiniimiiz Tiirkiye'sinde kokiinii yalnzzca yoksulluktan degil ayrzca etnik 
ayrzmczlzk ve damgalamadan aldzgzm ve son olarak, sosyal dz§lanmamn 
kaymzlmaz olarak mekansal ayrzmc1lzkla bir arada bulundugunu 
gostermektedir. ".4 

Koruma yasalarl ile getirilen diizenlemeler, mevcut konut stogunun 
iyile[?tirilmesi He birlikte bu bolgede oturmaya uygun olabilecek konut 
yapllannm ancak, couksuz aile yaplslmn veya kiiciik aile yaplsmm veya 
iiciincii ya~am kusagmm ya§amasma elveri~li bir hale getirilebilir, bu kapsamda 
konut kullanlml projelendirilebilir.Tescilli yapIlann bulundugu tasmmazlann 
yeniden degerlendirilmesi ile bu vapIlann imar haklan komsu binalara veya 
bolgedeki diger yapIlara aktanlabilir bunun icin kurumsal bir yapl planlama ve 
projelendinne ile ge§itli uzlasma ara9lan ve miilkiyet sahipleri He vatmmclya 
ihtiva9 vardtr. Dava dosyasma eklenen proje ornekleri incelendiginde, vaptlan 
avan proje ve diizenlemelerin bu kapsamda oldugu goriilmii~tiir. 

5366 savIh vasa ile bolgeve getirilen diizenlemenin sehircilik prensiplerine 
uvgun oldugu, bOigeve yenileme ve canhhk kazandlracagI, istihdaml artIracagl, 
bolgedeki y8§am standardmm ve kalitesinin artacagl, bolgeye uygun 
konaklama'ya imkan saglayacagl kanaatindeyiz. 

4 Kaynak~ 
TuRKiYE'DE BUYUK KENTLERiN GECEKONDU VE C;OKONTU MAHALLELERiNDE Y A~ANAN 
YOKSULLUK VE SOSYAL DI$LANMA isimli makaleye katklda bulanan Yaklndaki uzak:istanbul'un Bir 
Kenti~i Mahallesinde Sosyal D~lanma 
Oniversitesi Bu rapordaki gO~ler yazarlara ait olup, A vrupa Komisyonu' nu ve 
Tiirkiye C;ah~ma ve Sosyal Giivenlik BakanlIgl'ru baglamamaktadrr. 
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2863 sayI11 yasa ve yonetmeligine 5226 saYlh yasa Be getirilen imar haldan 
aktanml hususunun da dikkate ahnarak, 5366 saYlh yasa ve y6netmelig;inde yeni 
ara9larla gU9lendirildigi kanaatine vanlml§tIr. 

Bolgenin yarattIgl imar duzenine ve yapIla!?maya imkan verebilecek 
diizenlemenin imar haklan aktanml yolu ile, hazlrlanan avan proielerde 
gozlenebildig;i, bovlece, tescilli yapdann imar haklan kIsltlanml§ yapdarm da 
degerlendirebildigi ve hukuki kurallarm olustugunun dosyadaki avan 
projelerde goriildiigu, yapIlan uygulamamn planlama ilke ve tekniklerine uygun 
oldugu ve yapllan diizenlemede iistun kamu yaran bulundugu kanaatindeyiz. 

~.. UJv; rnfllJl, 
ProtDr. Akm ~Old~ Prof. Dr. Y.!:::::OLp~lOgIU

~. 0rYm 
Prof. Dr. Ozer Erenman 
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