Narmanlõ Hanõ’na sahip çõkalõm!
Basõndan öğrendiğimiz kadarõyla, Beyoğlu Tünel semtinde bulunan Narmanlõ Hanõ için bir proje hazõrlanmõş ve
1. Numaralõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu tarafõndan onaylanmõştõr.
Bu projenin içeriği bir tarafa geliştirilme yönteminin Türkiye’nin imzalamõş olduğu ilgili uluslarasõ sözleşmelere,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ’na, Habitat II Türkiye Ulusal Raporu’nun ilgili maddelerine, Venedik
Sözleşmesi’ne ve çağdaş yönetim teamüllerine aykõrõ buluyoruz.
Koruma Kurulu’nun onay vermeden önce ilgili kamuoyuna söz konusu projeyi açõklamasõ, mahalli sivil kuruluşlarõ
bilgilendirmesi ve konu kamuoyunda tartõşõldõktan sonra karar vermesi gerekirdi.
Koruma Kurulu bu konuda kamu görevini yerine getirmemiş ve projeyi bilgilenme gerçekleşmeden onaylamõştõr.
Kamu görevinin temeli saydamlõktõr. Kararlar kamu görevlilerinin şahsi işi olmayõp, kamu adõna yapõlan
işlemlerdir.
Bu nedenle bir daha kararlarõn karanlõkta alõnmamasõ gerektiğini ilgili Koruma Kurulu’na bildiriyor ve kamu
görevini yerine getirmeye çağrõyoruz.
Proje hakkõndaki itirazõmõzõn dikkate alõnmasõ isteğiyle aşağõdaki değerlendirmemizi Koruma Kurulu’nun
dikkatlerine sunuyoruz:
Açõklama ve gerekçe:
Narmanlõ Hanõ (eğer bir karşõlaştõrma yapmak gerekirse) Dolmabahçe Sarayõ’ndan daha özgün ve İstanbul’da bir
eşi daha bulunmayan önemli bir anõt yapõdõr.
Nasõl Dolmabahçe Sarayõ’nõn üzerine inşaat yapõlamazsa, Narmanlõ Hanõ’nõn da üzerine yapõlmamasõ gerekir.
Koruma Kurulu kararõnda binanõn yõkõmõ ve üzerine yapõlacak üç kat inşaata verilen izin için ‘çevre binalardaki
imar hakkõnõn bu binanõn sahiplerine de tanõnmasõ’ gerekçe olarak gösterildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Bir kere daha hatõrlatalõm: Koruma Kurulu’nun görevi kültür ve doğa varlõklarõnõ korumaktõr. Bu karara göre
İstanbul’da herkese eşit imar hakkõ vermek ve hatta hiç yeşil alan, düşük yoğunluklu yapõlaşma v.b. bõrakmamak,
yapõ adalarõnõn ortalarõnõ doldurmak gerekir.
Koruma Kurulu’nun sit alanlarõ için yasayla belirlenen görevi imar hakkõ vermek değildir.
Sonuç:
Narmanlõ Hanõ gibi sõradan bir yapõ olmayan tarihi eserin sahipleri ‘imar hakkõ’ açõsõndan bir kõsõtlamaya
uğradõklarõnõ düşünüyorlarsa, yargõya başvurabilirler ve (kamu yararõnõn korunmasõ adõna idare tarafõndan
yapõlan aleyhde bir tasarruf söz konusu ise) bir tazminat alabilirler. Koruma Kurulu’nun bu konuda idari bir
tasarrufta bulunmasõna gerek yoktur.
Ayrõca Narmanlõ Hanõ için öngörülen projenin mimari hakkõnda da ciddi kuşkularõmõz olduğunu belirtmek
istiyoruz. Önemli bir anõt yapõnõn bu türden yeterli uzmanlõk katkõsõ ve katõlõm sağlanmamõş bir projeyle
değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz.
Biz aşağõdaki sivil kuruluşlar olarak bu duruma seyirci kalmayacağõmõzõ ve yürütmeyi durdurmak için hukuk
yoluna başvuracağõmõzõ duyuruyoruz.
Koruma Kurulu’na, yapõ sahiplerine ve bu işlerden para kazanan mimarlara seslenmek istiyoruz: İstanbul’da
doğru dürüst bir mesleki ortam, yapõ rehabilitasyonu ve yeniden işlevlendirme konusunda açõklõk ve uluslarasõ
standartlarda bir mimari yaklaşõm oluşana kadar lütfen elinizi hiç bir şeye sürmeyin.
Mimarlõkla ilgili çevrelerin, uzmanlarõn bu konuyu tartõşmasõnõ ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz. Lütfen
artõk sessiz kalmayõn. İstanbul’daki bu türden kalitesiz ‘koruma’ uygulamalarõna karşõ sesimizi birlikte yükseltelim.
Elimizdeki değerleri yokedilmesine seyirci kalmayalõm.
İmzalayan kuruluşlar:
İnsan Yerleşimleri Derneği
Ada Dostlarõ Derneği
Akatlar Semt Girişimi
Cihangir Güzelleştirme Derneği
Rumelihisarlõlar Derneği
Not: Eğer metni onaylõyorsanõz, lütfen cevap yazõn. Telefon numaranõzõ bize bildirdiğiniz takdirde Narmanlõ Hanõ
için oluşturulacak izleme komitesi toplantõlarõnõ size duyurmak istiyoruz.

