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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, 59 pafta, 659 ada,  63 (eski 20-45) 
parselde bulunan taşınmaz, İstanbul I Numaralı KTVKK'nun 07.07.1993 tarih ve 4720 
sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit  alanı içerisinde yer alan, 15.5.1996 gün ve 7720 
sayılı  karar  ile  20 parseldeki  yapının korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak tesciline 
gerek olmadığına,  koruma amaçlı  imar planı  yapılıncaya kadar  H=12.50 m irtifaında, 
imar mevzuatına göre uygulama yapılabileceğine, 29.01.2003 gün ve 14615 sayılı karar 
ile  20-45  parsellerdeki  taşınmazların  yıkılabileceğine,  15.5.1996  gün  ve  7720  sayılı 
kararımız uyarınca yapılanma olabileceğine, 20 ve 45 parsellerin tevhit edilebileceğine, 
28.12.1977  onaylı  plandaki  arka  çizgi  derinliğinde  yapılacak  projede,  20  parseldeki 
mevcut bina cephesinin doluluk-boşluk oranlarının aynen kullanılmasına bu doğrultuda 
hazırlanacak projenin kurulumuza iletilmesine, 08.10.2003 tarih 15413 sayılı karar ile 20-
45 parsellere ait teklif uygulama projesinin uygun olmadığına, 29.01.2003 gün ve 14615 
sayılı kararımızda belirtildiği üzere 20 parseldeki bina cephesinin doluluk-boşluk oranları 
aynen kullanılarak  hazırlanacak projesinin  kurulumuza  getirilmesine,  14.01.2004 tarih 
15680 sayılı karar ile 20-45 parsellere ait 419 sayılı ilke kararının 3b maddesi uyarınca 
incelenen,  tevhiden  önerilen  projenin  ön  cephede  1  nolu  öneri  ile,  2863  sayılı  yasa 
yönünden uygun olduğuna uygulamanın 26569 oda sicil numaralı Mimar Murat KESKİN 
sorumluluğunda yapılmasına karar verilen taşınmaz hakkında müdürlüğümüz uzmanları 
tarafından dosyasında yapılan incelemede taşınmaz hakkında alınmış kararlarda çelişki 
bulunduğu  ve  parsel  üzerinde  onaylı  projesinden  farklı  bir  yapı  tespit  edildiğinin 
anlatıldığı  Müdürlük  raportörlerinin  07.07.2014  tarihli  raporu  okundu  K-1563  işlem 
dosyası eşliğinde dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir Mahallesi, Başkurt sokak, 59 pafta, 659 ada, 
63 parsel İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
15.05.1996 gün ve 7720 sayılı kararı ile; 20 parseldeki yapının korunması gerekli kültür 
varlığı  olarak tesciline gerek olmadığına,  koruma amaçlı  imar planı yapılıncaya kadar 
H:12.540 m irtifaında imar mevzuatına göre uygulama yapılabileceğine, 29.01.2003 gün 
ve 14615 sayılı karar ile 20-45 parsellerdeki taşınmazların yıkılabileceğine,

20 ve 45 parsellerin tevhid edilebileceğine, 14.01.2004 tarih 15680 sayılı karar ile 
20-45 parsellere ait tevhiden önerilen projenin ön cephede 1 nolu öneri ile 2863 sayılı 
yasa yönünden uygun olduğuna karar verilen ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.07.2006 gün ve 451 sayılı toplu tescillerde eski 
fotoğraflardan sehven tescil edildiği anlaşıldığından eski (20-45) yeni 63 parselin tescil 
kaydının  kaldırılmasına,  taşınmazın  14.01.2004  tarih  ve  15680  sayılı  karar  ile  onaylı 
projesinden  farklı  olduğu  anlaşıldığından  ilgilileri  hakkında  suç  duyurusunda 
bulunulmasına karar verildi. 


