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Karar veren Istanbul 3.ldare \lahkelllesince,dllrll~ma ic;in tarallara bncedcn duyurulan 

I h.Oh.20 In tarihinde davacl vekili ,-\V. Scrafettin Can Atalay'Jn gddigi. davall iJareYI 
tl:lllslicn II Sube \tli.'ldi'tril Yabya . .'\ydcmir'in hazlr nluugu . lbv(l1J yanlnda llliidahil vcUi A\. 
Scr~lp Saglr'lll duvaCI yanmda miidahii vckilinin gelmeuigi goriikrck Juru~ma clC;ildl. 

T~\rut1ara usullllle uygun s()z verilip dinlendiktcn sonra duru~maya son verildi. usule ili~kin 
ltirazlar yerinde 1:?()rUlmeyerek dava dosyasl incelendikten sonra i~in geregi gl)n:l~Llldi.i: 

Dava; Istanbul iii. Beyoglu ih;esi, 360. 36 L 362, 36~, 3l55, 31-:6, 387. 593. 594 
llulllarall adalan kapsayan Tarlaba~1 yenileme alanma ilit'kin Istanbul Yenilemt: Alanlan 
Kiiltiir ve Tabiat Varltklanm Koruma Bolge Kurulu Miidiirtiigiiniin 30/11/2007 tarih vc 26 
saytil karannm ve eki avan projelerinin iptali istemiyle a<;dml~tlr. 

05.07.2005 gun ve 25866 saytll Resmi Gazete'ye yaymlanarak yiiriirliige giren 5366 
saydl Ylpranan Taribi ve Kiiltiirel TaJimmaz VarlJklarm Yenilenerek Korunmasl ve 
Ya~attlarak Kullal1l1masl Hakkmda Kanun'un 1. maddesinde ;"Kanunun amael, biiyiikJiehir 
belediyeleri. biiyiikJiehir belediyeleri slmrlan ic;indeki ilye ve ilk kademe belediyeleri, ii, il<;e 
belediyeleri ve niifusu 50.000'in iizerindeki belediyeleree ve bu belediyelerin yetki alanl 
dlJimda it ozel idarelerinee, Ylpranan ve ozelligini kaybetmeye yiiz tutmu~; kiiltiir ve tabiat 
varhklanm koruma kurullannca sit alam olarak teseil ve ilan edilen bolgeler ile bu bolgetere 
ait koruma alanlannm, bolgenin geliJiimine uygun olarak yeniden inJia ve restore edilen!k, bu 
bolgelerde kOHut, ticaret, kiiltiir, turizrn ve sosyal donati alanlarl oluJiturulmasl, tabii afet 
risklerine kar~1 tedbirler ahnmasl, tarihi ve kiiltiirel taJimmaz varhklann yenilenerek 
hmmmasl ve yaJiatiiarak kullamimasl " Jieklinde diizenlenmiJitir. 

Aytll Yasamn 2. maddesinde ; "yenileme alanlan, il ozel idarelerinde il genet medis.i, 
belediyelerde belediye meclisi iiye tam saYIslmn salt c;ogunlugunun karan ile belirlenir. II 
o~el idaresinde il genel meclisinee, biiyilkJiehirler q.lJimdaki belediyelerde belediye rneclisince 
alman kararlar Bakanlar Kuruluna sunulacagl. ... Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki 
uygulama bir program dahilinde etap etap projelendirilebilebilecegi.. ... belirlenen alan 
slmrlan ic;indeki tiim ta;;mmazlar, belediyece ve il ozel idaresince hazlrlanacak yenileme 
projelerinin kiiltiir ve tabiat varhklantll koruma kurulunca karara baglanmasml muteak;ip bu 
Kanuna gore yapllaeak yenileme projesi hiikUmlerine tabi olacagl lt hiikmii yer almlJitIr. 

Aym Yasanm 3. maddesinde ;"yenileme alanlan olarak belirlenen bolgelt!rde il ozel 
idaresi ve belediye tarafmdan hazlflanan veya hazlrlatllan yenileme projeleri ve uygulamalan 
ilgili it ozel idareleri ve belediyeler eliyle yapllacagt'veya kamu kurum ve kuruluJilan veya 
gerc;ek ve oze! hukuk tiizel kiJiilerine yaptmlarak uygulanaeagl. ... BiiyiikJiehirlerde, 
biiyiikJiehir belediyeleri tarafindan ba~latllmayan uygulamalar ilc;e ve ilk kademe 
beJediyeJerinee tek baJima veya miiJiterek olarak yapllacagl veya yaptmlacag1...Yenileme 
projelerini onaylamak iizere 2863 sayIlI Kiiltiir ve Tabi?t Varhklanl1l Koruma Kanununun 51 
inci maddesine gore gerektigi kadar Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kurulu 
olu~turulacagl, Kurulca onayJanan projeler, il ozel idaresi veya belediyeee uygulanacagl, 
Yenileme projeJeri, uygulama alam i<;erisinde bulunan ta~mmaz kiiltiir ve tabiat varhklannm 
rolove, restitiisyon, restorasyon projeJeri i1e onanlacak veya yeniden inJia edilecek yapJlann 
imar mevzuatmda ongoriilen projelerinden olu~aeagl " hiikmii yer almlJitlr. 

Ylpranan Tarihi ve KiiltiireI Ta;;mmaz Varltklarm Yenilenerek KOl1lnmasl ve 
Ya~attlarak Kullamlmasl Hakkmda Kanunun Uygulama Yonetmeligi'nin 11. maddesinde: 
"yetkili idarelerin kesinleJien kararlan Bakanlar Kurulu onayma sunulmak iizere Bakanhga 
gonderileeegi, yenileme alam karan, Bakanlar Kurulu karanmn Resmi Gazete'de 
yaYlmJandlgl tarihte yilrUrliige girecegi ve uygulama bir yll ic;inde baJilahlacagl" belirtilmi~, 
12. maddesinde :"Yetki ve sorumluluklan yenileme alanlan ile smlrh olmak ve yenileme 
projeJerini karara baglamak amaclyla, 2863 sayIiI Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Komma 
Kanununun 5 J inei Maddesine gore gerektigi kadar koruma bolge kumlu oluj;;turulacagl" 
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belirtilmi;; 17. maddcsinde ise :"yctkili idareler tarafmdan yapllan veya yaptmlan yenikll1c 
avan projesi korllma bolge kurlilu karannl mi.·tteakip yetkili idarelerin mcclis llye lam 
saYlsmm salt .;oj:!.Uolugunun karan ik: bclcdiyekrde bdediyc ba~k"1!1mm, il t)zcl idarekrindc 
valinin lll1<lyl de yurl"trli.·tge girccegi" yer aI11ll;ltlr. 

Dava dosyaStnln incelenlllcsinden: Beyoglu il~esi. ,i6lL 3(; I. 362.31'13. 3X5. 3X6. -'XI. 
593. 5<)4 numuralt adalann Istanbul I Numarall Kl·llri.·tr ve Tabiat VarlIldanl1l Koruma Bi'dgc 
Kuruiunull 07J)7.1993 gun ve 4720 saylll karanyla belir/enen 8eyoglu Kentsd Sit Alalll 
ic;erisinde yer aldlgl. soz konusu ala11111 5366 saYllI yasa dogrultusunda Bakanlar Kurulu 
karan geregince yenilcme alan! ilan edildigi. Beyoglu Belediye Ba~ka!lgl tarafmdan SOL 

konusu adalada ili;;;kin olarak yenileme avan projelerinin hazlrJanarak Istanbul Yenileme 
Alanlan Kiiltiir ve Tabiat Varhklanm Koruma Bolge Kuruluna sunuldugu, kurulun 
30.11.2007 gun ve 26 sayIlI karan ile ; Beyoglu ih:;esi, 360, 361 ( 34 parse I hari.;:) . 362 
(11,12,13,14,15.16,17 parseller haric,:), 363,385,386 (8 parsel hari<;), 387.593,594 adalan 
kapsayan yenileme avan projelerinin uygun olduguna, yeniJeme alamndaki korunmasl gerekli 
kiiltiir varllgl yapJlann on cephelerinin Ylkllmadan onanlarak korunmasmm esas olduguna, 
bu binalara yapJlacak miidahalelerin hazulanacak rolove zemin etiidii ve statik rapor 
9all~malanndan sonra kesinle:;tirilmesine, korunmasl gerekli kiiltiir varhgl yapllann rolove 
c,:ah~malan tamamlandlktan sonra· biitiinselliginin bozulmadan korunmasma, avan. projelerde 
onerilen bodrum katlardaki otopark ve diger fonksiyonlann yukandaki maddelere bagh 
olarak gerekli etiitlerinin tamamlanmasmdan sonra yeniden degeriendiriimesine, proje 
alanmdaki adalann cephe morfolojilerinin bozulmamasmm esas olduguna onerilen ilave 
katlarm roJove restitiisyon ve restorasyon projeleriyle birlikte yeniden degerlendirilmesine 
k".lrar veFildigi, davael tarafmdan anI Ian kararm ve avan projelerin iptali istemiyle bakllmakta 
olan daval1ln a<;Ildlgl anJ3$Ilmaktadu. 

Uyu:;mazhgm <;oziimlenmesi ve davael iddialarmm dogrulugunun tespiti amaclyla 
Mahkememizee mahallinde ke~if ve bilirki:;i ineelemesi yaptmlmasma karar verilmi:; ve 
yapllan J.<:e~if ve bilirki:;i incelemesi sonueunda hazlrJanan ve ayrmttlan dosyada mevcut 
bilirki:;i raporunda ozetle; "Bolgenin Bakanlar Kurulunun 20.02.2006 giin ve to 172 saylll 
karannda belirtilen yenileme alam i<;inde kaldlfp, bolgenin mevcut fiziki dokusu ve seyrek 
arahklar ile tescil edilmi~ bulunan yapllar nedeni ile terk edilmi:; bir goriiniimii bulundugu, 
kentin dogal ve tarihi dokusu ile bagda~mayan yeni ek yapdar ile bir zamanlann ozel konut 
dokusu ozelligini i<;eren aneak oturanlann ve kent sakinlerinin terk ettigi konut ya:;arm ve 
sosyal <;evre olarak sosyal aIt yaplsmm bulunmadlgl, yeni sosyal ait yapl yapllma imkanmm 
da meveut sit kavraml ko:;ullan ile yapllmasma imkan bulunmadlgl, Ylpranma nedeni ile 
biitiinliigiiniin korunmasl i<;in 2863 saYlh Yasanm yeterli olmadlgl, mal sahiplerinin 
genelinde ilgisiz kaldlgl, mevcut olan yapda:;manm geleneksel dokudan farkh oJarak 
geli~tigi, korunmanm siirdiiriilemedigi ve biitiineiil bir diizenleme ve yatJrlmm 
ger<;ekle:;tirileI11edigi, yeni yapIlan diizenleme ile ken~sel ya:;arna kattiaeak bir konumda 
bulundugu, Bakanlar .Kurulu kararl ile diizenleme smm i<;ine alman bolgenin 5366 sayIlI 
Vasa ve yonetmeliginde tammlanan ylpranml:; yapllara uygun fiziki bir yapIlanma ve 
yerle:;me alam goriintiisu banndlrdlgI, 

Sit kapsamI bolgelerde tescilli yapllann imar haklan klsltlandlgl i9in koruma 
yasasmda imar haklannm aktanmma ili:;kin hukuki terimler bulundugu, yasamn bu 
belirlemesine karll:;lm sit kapsammda yaplla:;masl smlrlanan yapdarm gevredeki imar 
haklanndan yararlanabilmesi i9in geli:;tirilmi:; aktanm kurahnm dava konusu alan 
kapsammda uygulandlgl, Bakanlar Kurulu tarafmdan tammlanan alani <;inde hazlrlanan proje 
omeklerinde, t3$mmazlarm bulundugu alanda tescilli ta:;mmazlarm imar haklarmm tescilsiz 
yapdar iizerine aktanldlgmm goriildiigii, bu durumun yeni yasa kapsammda uygulamaya 
konuldugunun goriildiigu, 

Koruma yasalarl ile getirilen diizenlemeler, mevcut konut stogunun iyile:;tirilmesi ile 
birlikte bu bolgede oturmaya uygun olabilecek konut yapllannm aneak, «oeuksuz aile 
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yaplslIllll veya kii<;i"lk aile yaplSllltn veya uci."mcu 'tya~am kUl>agllll11 ya~amasll1a elvcri;;;li bir 
hali gctirilebilir bu kapsamda konut kullan1l11l projclendirilebilecegi, tescilli yapdann 
bulundugu" ta;'ill1mazlann yeniden Jegerlcnclirilmesi ile bu yapdann imar haldan kOITl;:;u 
binalar3 vcya bi.)lgcJcki lW~cr yapdara aktanlabilecegL bunun i~in kurumsal bir yapl 
rlanlama rroil:kndirmcyc Ihtiya<; olJugu. dava dosyaslI1<.l ckknen rroje ;")rnekkrin:n vapllan 
,nan proje vc duzcnkmckrin bu kapsamda oldugunun g()ri."llJijgi."l, b()lgcyc gdinkn 
di"lzenlcmcnin ;;ehircilik prensipierine uygun oldugu bolgeye ycnikme ve canl!llk 
kazandlracagl. iSlihdal111 artlracagl konaklamaya imkan saglayacagl. sonlll; oland< yapllan 
uygulamamn plan lama ilke ve kkniklerinc uygun oldugu "gorU? ve kanaatine yer verilmi;:;tir. 

Hukuk LJsulu Muhakemeleri Kanunu uyannca taraflara sunulan bilirki~i raporuna 
itiraz edilmekte ise dejtirazlar raporu kusurlandlracak nitelikte gori.i.lmeyerek rapor 
Mahkememizee karar vermeye yeterJi goriiJerek benimsenmi~tir. 

Bu durumda,dosyada meveut bilgi ve beJgelerle bilirki;;i raporu birlikte 
degerlendirildiginde, dava konusu koruma kurulu kararmm ki.i.lti.ir varhgl yapllann on 
cephelerinin Ylkllmadan onartlarak korunmasmm esas oldugu, proje alanmdaki adalann 
cephe morfolojilerinin bozulmamaSlntn esas oldugu belirtilerek, diger hususlann rolove 
restitusyon ve restorasyon projelerinin sunulduktan sonra degerlendirilmesi gerektigi 
belirtilerek avan projelerin onaylanmasl yoni.i.nde bir karar oldugu, avan projeler onaylanmast 
yoniindeki i~ bu kararmda ~ehircilik ilkelerine,planlama esaslarma,kamu yaranna ve hukuka 
uygun oldugu sonucuna ul~tlmaktadlr" 

Al.(lklanan nedenlerle, davamn reddine, aJ)aglda doki.i.mi.i. yaptlan 1.302A5TL 
yargtlama giderinin davacl iizerinde blrakJlmasma, davaci yamnda mi.i.dahiller tarafmdan 
yargtlama masrafmtntn uzerinde btraktlmasma, davall idare yanmda miidahil tarafmdan 
yapdan 38,70 TL yargllama masrafmm davacldan ahnarak miidahile verilmesine ,artan posta 
iicretinin ve harcm istegi halinde davaclya ,artan posta iicretinin istemi halinde mi.i.d.ahiUere 
iadesine, karann tebligini izleyen gunden itibaren. 30 gUn iyerisinde Dant~tay'a temyiz yolu 
a<;lk olmak i.i.zere 16/06/2010 tarihinde oybirligiyle karar verildi. 

..Ba~kan Veki Ii 
SONMElTASKIN 

. Yye." .. 
EDIB HUSNU OlEN 

Uye .. 
BAYRAMOl 

97703 97677 102677 

. . 
YARGILAMA GIDERLERI 
Ba~vurma Harct : 14,00 TL 
Karar Harci 14,00 TL 

Y.D. Harct 72,15 TL 
Vekalet Harci 2,30 TL 
Bilirki;:;i Uereti 1.000,00 TL 
Posta Gideri 200,00 TL 

TOPLAM 1.302,45TL 
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