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KARAR
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi, 4 pafta, 355 ada, 31 parsel sayılı, özel mülkiyete ait,  

tapu  kayıtlarında  kagir  apartman  niteliğinde  olan, Gayrimenkul  Eski  Eserler  ve  Anıtlar  Yüksek  Kurulu 
Başkanlığının 10.12.1976 tarih ve 9544 sayılı kararı ve 14.07.1978 tarih ve 10538 sayılı kararı ile korunması  
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.09.1985  
tarih  ve  1336  sayılı  kararı  ile  yapının  taşınmaz  kültür  varlığı  özelliğini  yitirdiğinden  tescil  kaydının  
kaldırılmasına karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 
tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat  
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2006 tarih ve 366 sayılı kararı ile 355 ada, 31 parselin korunması  
gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına denilen ve koruma grubu II olarak belirlenen, Kurulumuzun 
15.01.2013  tarih  ve  1973  sayılı  kararı  ile  taşınmazın  tescilinin  devamına,  taşınmazda  Beyoğlu  Belediye 
Başkanlığının 04.08.1986 tarih ve 10988 sayı ile tasdikli projesinden farklı olarak yapılan uygulamalara ilişkin  
(çatı  arasında  mahaller  oluşturulması,  normal  kat  planlarındaki  bölücü  duvarların  değiştirilmesi,  2.BK'ın  
büyütülmesi,  cephedeki  farklılıklar  v.s.)  2863  sayılı  Yasa  kapsamında  suç  duyurusunda  bulunulmasının  
istenilmesine, 04.08.1986  tarih  ve  10988 sayı  ile  tasdikli  projesine  uygun  hale  getirilmesine  karar  verilen 
taşınmaza  ilişkin;  yapının  tescil  kaydının  kaldırılmasını  talep  eden  21.03.2014  tarihli  başvuru,  rölöve  ve 
restitüsyon projesinin değerlendirilmesini talep eden 21.03.2014 tarihli başvuru, 2. dönem restitüsyon projesinin 
değerlendirilmesini talep eden 21.04.2014 tarihli başvuru ve Müdürlük uzmanlarının 02.09.2014 tarihli raporu 
K-495 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi, 4 pafta, 355 ada, 31 parselde yer alan, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.09.1985 tarih ve 1336 sayılı kararı ile tescil kaydı kaldırılan,  
Beyoğlu Belediye Başkanlığınca 04.08.1986 tarih ve 10988 sayılı projesi tasdik edilen, 29.09.1988 tarihli Yapı  
Kullanma İzin Belgesi olan taşınmaza ilişkin; ortada hukuken devamı mümkün olan bir tescil bulunmadığından, 
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2006 tarih ve 366 sayılı  
kararı ile sehven yazılmış olan “tescilinin devamına ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine” ifadesinin 
ve  bu  kararı  dayanak  alan  15.01.2013  tarih  ve  1973  sayılı  kararımızdaki  “tescilinin  devamına”  ifadesinin 
“Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.09.1985 tarih ve 1336 sayılı kararının geçerli  
olduğuna” olarak düzeltilmesine;  04.08.1986 tarih  ve 10988 sayılı  tasdikli  projesine uygun hale getirilerek 
hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine; söz konusu taşınmaz Kentsel Sit Alanında ve tescilli  
yapı komşuluğunda yer aldığından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 04.10.2006 tarih 
ve 720 sayılı ilke kararı gereği her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuz görüşü alınması gerektiğine 
karar verildi.


