
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 / 332 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 / 4907 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, özel mülkiyete ait, Ġstanbul II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.03.1991 gün ve 2640 sayılı kararı ile Balıkçıköy 

Kentsel Sit sınırları belirlenen, aynı Kurulun 23.01.1997 gün ve 4377 sayılı kararı ile koruma 

amaçlı imar planının ve raporunun önerilen tadilatla uygun bulunduğuna karar verilen alanda 

kalan 16527 (E:282) ada, 7 nolu parselde bulunan yapının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. 

Maddesinin 2 fıkrası ve 14-a maddesine istinaden bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılamak 

amacı ile değerlendirilmesinin düşünüldüğünü belirten ve yapının incelenerek uygulamaya esas 

kurum görüşümüzün iletilmesini talep eden Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü’nün 02.03.2017 tarih ve 69818843-622.03-E.560504 sayılı yazısı, parsele ilişkin bilgi, 

belgelerin ekte iletildiğini belirten Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü’nün 28.03.2017 tarih ve 69818843-622.03.-E.575990-576619 sayılı yazısı, yapının 

güncel durumu hakkında hazırlanan teknik raporun iletildiğini belirten ve gereğini talep eden 

Ġstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, KUDEB’in 

29.03.2017 tarih ve 99896374/636/61011 sayılı yazısı ile parsele ilişkin talep edilen bilgi, 

belgelerin ekte iletildiğini ve arşiv kayıtlarında eski fotoğraflara rastlanılmadığını belirten 

Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih ve 69818843-

622-E.690126 sayılı yazısı okundu, Kurulumuz uzmanlarının 25.10.2017 tarihli raporu okundu, 

ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, 16527 (E:282) ada, 7 nolu parselde bulunan 

yapının 2863 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesi kapsamında kültür varlığı olarak tesciline, koruma 

grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin iletilmesine, 

ayrıca Balıkçıköy Kentsel Sit Alanı koruma amaçlı imar planının 1997 tarih onaylı olduğu dikkate 

alındığında, tescilli kültür varlığı taramasının yapılarak mer’i mevzuat hükümleri ve ilke kararları 

çerçevesinde gabari, kütle, malzeme, renk, plan, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örneklerini 

içerecek şekilde hazırlanacak revize koruma amaçlı imar planı çalışmasının Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 



 
 10374/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 / 332 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 / 4905 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, özel mülkiyete ait, Ġstanbul II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.03.1991 gün ve 2640 sayılı kararı ile Balıkçıköy 

Kentsel Sit sınırları belirlenen, aynı Kurulun 23.01.1997 gün ve 4377 sayılı kararı ile koruma 

amaçlı imar planının ve raporunun önerilen tadilatla uygun bulunduğuna karar verilen alanda 

kalan 16516 (E:219) ada, 5 nolu parselde bulunan yapının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. 

Maddesinin 2 fıkrası ve 14-a maddesine istinaden bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılamak 

amacı ile değerlendirilmesinin düşünüldüğünü belirten ve yapının incelenerek uygulamaya esas 

kurum görüşümüzün iletilmesini talep eden Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü’nün 02.03.2017 tarih ve 69818843-622.03-E.560504 sayılı yazısı, parsele ilişkin bilgi, 

belgelerin ekte iletildiğini belirten Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü’nün 28.03.2017 tarih ve 69818843-622.03.-E.575990-576619 sayılı yazısı, yapının 

güncel durumu hakkında hazırlanan teknik raporun iletildiğini belirten ve gereğini talep eden 

Ġstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, KUDEB’in 

29.03.2017 tarih ve 99896374/636/61011 sayılı yazısı ile parsele ilişkin talep edilen bilgi, 

belgelerin ekte iletildiğini ve arşiv kayıtlarında eski fotoğraflara rastlanılmadığını belirten 

Maltepe Belediye Başkanlığı, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarih ve 69818843-

622-E.690126 sayılı yazısı okundu, Kurulumuz uzmanlarının 25.10.2017 tarihli raporu okundu, 

ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, Yalı Mahallesi, 16516 (E:219) ada, 5 nolu parselde bulunan 

yapının 2863 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesi kapsamında kültür varlığı olarak tesciline, koruma 

grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projesinin 

iletilmesine, ayrıca Balıkçıköy Kentsel Sit Alanı koruma amaçlı imar planının 1997 tarih onaylı 

olduğu dikkate alındığında, tescilli kültür varlığı taramasının yapılarak mer’i mevzuat hükümleri 

ve ilke kararları çerçevesinde gabari, kütle, malzeme, renk, plan, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. 

analiz örneklerini içerecek şekilde hazırlanacak revize koruma amaçlı imar planı çalışmasının 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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————— 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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————— 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 07/07/2017-253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07/07/2017-5731 MUĞLA 

Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi, Kesikkapı Mahallesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Yüksek Kurulu’nun 20.06.1987 tarih ve 3372 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit içinde 

kalan, özel mülkiyete ait, 4 pafta, 103 ada, 53 parselin sit derecesinin III. dereceye dönüştürülmesi 

istemine ilişkin,  ilgilisinin 21.08.2015 tarihli başvurusu ve ekleri Prof. Dr. Musa Kadıoğlu’nun 

08.07.2015 tarihli raporu, Doç. Dr. Hülya Berkmen’in 04.08.2015 tarihli raporu, Kurulumuzun 

21.09.2012 tarih ve 1041 sayılı, 18.12.2015 tarih ve 3925 sayılı, 12.05.2016 tarih ve 4396 sayılı 

kararları, Fethiye Belediye Başkanlığının 09.08.2016 tarih ve 10403 sayılı yazısı, 29.05.2017 

tarihli Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, taşınmaz Kurulumuz 

üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Fethiye Ġlçesi, Kesikkapı Mahallesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Yüksek Kurulu’nun 20.06.1987 tarih ve 3372 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit olarak 

tescilli, özel mülkiyete ait, 4 pafta, 103 ada, 53 parsel ve yakın çevresinde Kurulumuzun 

12.05.2016 tarih ve 4396 sayılı kararıyla istenen irdeleme çalışması gerçekleştirilmiş olup, 2863 

sayılı Kanun kapsamına girebilecek geleneksel sivil mimarlığa örnek teşkil edebilecek tescile 

değer yapı bulunmadığı anlaşılmıştır. Ġncelenen alanda birbirine yakın mesafelerde çoğu anıtsal 

nitelikli mezarların dağın sarp kayalık alanından başlayıp düzlük alana doğru yayılan Telmessos 

Antik Kentinin nekropolünün bir parçası olması nedeniyle, sit bütününde söz konusu taşınmazın 

III. derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmesi isteminin uygun bulunmadığına, ancak, 53 

parseli de kapsayan alanın büyük oranda yapılaşmasının tamamlanmış günümüz yerleşimi olması 

nedeniyle ekli haritada sınırları gösterilen alanın II. derece arkeolojik sit olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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