
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.03.2017-267 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.03.2017-3395 İSTANBUL 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, sit sınırları dışında, 16.07.2005 tasdik 

tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 tasdik 

tarihli, 1/1000 ölçekli, Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı ile 20.11.2015 tasdik 

tarihli 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği kapsamında H:18.00m (5 kat) irtifada, bitişik nizam 

konut alanında kalan, tapuda kargir ev vasıflı, özel mülkiyete ait, 44 pafta, 353 ada, 8 parselde 

uygulamaya esas görüş talebi, h:18.00 m (5 kat) irtifada, öneri eski eser lejantında, bitişik nizam 

blok tanımlı konut alanında kalan özel mülkiyete ait, kargir ev vasıflı, 353 ada, 2 ve 3 parsellerin 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olup olmadığı ve uygulamaya esas görüş talebini içeren 

Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.11.2016 tarih ve 6053 sayılı 

yazısı, ekleri ile hazırlanan uzman raporu okundu, 34.10.2772 numaralı işlem dosyası incelendi, 

Kurulumuzun 02.02.2017 gün ve 3361 sayılı kararı gereğince 23.02.2017 tarihinde Kurulumuz 

üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 353 ada, 2 parselin İstanbul 3 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.09.2014 tarih ve 1797 sayılı kararı ile, 353 ada, 

3 parselin aynı Kurulun 12.03.2015 tarih ve 2177 sayılı kararı ile tescil edildiğinin anlaşıldığına, 

söz konusu taşınmazlar ile aynı adada ve 5 nolu parselde yer alan tescilli kültür varlığı da dikkate 

alındığında, 353 adada yer alan tescilli taşınmazlara ilişkin 353 ada, 1-4-6-7-8 parsellerin 2863 

sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında korunma alanı olarak belirlenmesine, uygulamaya esas 

görüş talebine ilişkin olarak ise 353 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin imar planında önerilen ifraz 

hattının tescilli taşınmazların mahiyetini olumsuz etkileyeceğinden uygun olmadığına karar 

verildi. 3113/1-1 

————— 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 36.03.05 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017-1639 KARS 

Kars İli, Digor İlçesi, Karabağ Köyünde yer alan, tapunun 108 ada, 29 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, tescilli Mren 

Kilisesinin sayısallaştırma ve tescil fişi güncelleme hususundaki konulara ilişkin; Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.03.1989 tarih ve 128 sayılı kararı, Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.11.1989 tarih ve 188 sayılı kararı, Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2017 tarih ve E.45506 sayılı yazısı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 29.03.2017 tarih ve 448 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Digor İlçesi, Karabağ Köyünde yer alan, tapunun 108 ada, 29 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, tescilli Mren 

Kilisesinin sayısallaştırma ve tescil fişi güncelleme hususundaki konulara ilişkin; tescilli kilise 

yapısının çevresindeki yapı kalıntıları ile beraber ekteki koordinatlı krokide belirlendiği şekliyle 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. 



Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmesine, 

parselin geri kalan kısmının ise yine ekteki koordinatlı krokide belirlendiği şekliyle III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine ve bu kapsamda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, 

I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılacak her türlü fiziki, inşaai müdahale öncesi 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02/03/2017 - 340 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02/03/2017 - 5268 İSTANBUL 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Türkbey Sokak, 214 pafta, 1297 ada, 70 

parselde yer alan herhangi bir sit sınırı içerisinde yer almayan, 08.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 

Ölçekli Dolapdere ve Piyalepaşa Bulvarı Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik 

tarihli Tic+Konut Alanlarında Kat Yüksekliği Hakkında Plan Tadilinde, H=5 kat 

(HMAX=18.00m) irtifada, bitişik nizam ticaret alanında kalan taşınmaz ilişkin olarak rölöve ve 

restitüsyon projeleri ile taşınmaz ailişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi talebini konu alan 

23.03.2016 gün ve 01378 kayıt sayılı başvuru, 31.03.2016 gün ve 01564 kayıt sayılı başvuru, 

30.09.2016 gün ve 04240 kayıt sayılı başvuru, 15.02.2017 gün ve 00702 kayıt sayılı başvuru ile 

konu hakkında hazırlanan Müdürlük uzmanlarının 01.03.2017 gün ve 910 kayıt sayılı raporu, K-

1238 işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Türkbey Sokak, 214 pafta, 1297 ada, 70 ve 69 

parsellerde yer alan taşınmazların 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri 

taşımalarından dolayı aynı yasanın 7. Maddesi uyarınca tescillerine ve koruma gruplarının II. 

Grup olarak belirlenmesine, sınırları ekli krokide belirtilen alanın koruma alanı olarak 

belirlenmesine, 2197 ada 70 parsele ait rölöve ile restitüsyon projesinin uygun olduğuna, 

malzeme analizi ve müdahale paftası ve statik rapor ile birlikte restorasyon projesinin iletilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017-164 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2017-2556 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Bölgesi ile ilgili Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 1120 

sayılı,  26.10.2016 tarih, 2317 sayılı kararları gereği hazırlanan çalışmalardan; 

• Kararımız eki Liste (I) olarak gösterilen ve yeni tespit edilerek önerilen sit alanlarının 

gösterildiği 1/25000 ölçekli ve kadastral haritalarda gösterilen on (10) adet öneri I. Derece 

Arkeolojik sit alanlarının uygun olduğuna,  

• Kararımız ekinde Liste (II) olarak gösterilen ve mevcut sit alanlarının irdelenmesi, 

sayısallaştırılması ve güncellenmesine yönelik çalışmanın uygun olduğuna bu doğrultuda on iki 

(12) adet sit alanına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli ve kadastral haritaların uygun olduğuna, 

Bu alanlarda 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararında Arkeolojik Sit Alanlarına 

yönelik belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,  söz konusu sit alanlarının 

bir kısmına giren parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. derece Arkeolojik sit 

alanıdır”, bütünüyle sit alanına giren taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı 

I.derece Arkeolojik Sit alanıdır” şerhi verilmesine yönelik gerekli işlemlerin 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından 

yapılmasına ayrıca sit alanına giren kadastro harici alanlarda ise aynı yönetmelik gereği yeni bir 

sınırlandırma ve parsel ihdası Kurulumuzdan izin alınmadan yapılamayacağına karar verildi. 
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