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KARAR

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 1045 ada 1 parselde bulu nan, Maliye Hazinesi 
mülkiyetinde, 22.03.1995 tarih ve 6482 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı'nda, İstanbul II Numaralı  
Kültür  ve Tabiat  Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulu'nun 23.06.2010 tarih  ve 3601 sayılı  kararı  ile  uygun 
bulunan  Aynalıkavak Kasrı ve Haliç Sahili Tersaneler Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı sahasında, aynı kararla revize edilen Tarihi Sit Alanı'nda kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar  
Yüksek Kurulu'nun 13.06.1970 tarih ve 5437 sayılı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nun 24.04.1996 tarih ve 7680 sayılı,  28.03.2005 tarih  ve 519 sayılı  kararları,  İstanbul II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.07.2008 tarih ve 1973 sayılı, 31.07.2009 tarih ve  
2803 sayılı, 30.09.2009 tarih ve 2944 sayılı kararları ile tescil edilen 38 adet yapının bulunduğu Taşkızak ve  
Camialtı  Tersanesi'nde bulunan,  24.04.1996 tarih  7680 sayılı  kurul  kararı  ile  tescil  edilen  5 nolu yapının  
rölövesinin  değerlendirilmesinin  talep  edildiği  Haliç  Altın  Boynuz  Marina  Turizm  Gayrimenkul 
İnş.Yat.Tic.A.Ş.’nin 31.10.2014 tarih ve 3965 evrak kayıt numaralı başvurusu ile 02.09.2015 tarih ve 3509 
evrak kayıt numaralı başvurusu,  Müdürlük raportörlerinin 18.06.2014 ve 14.09.2015 tarihli raporları MÜT-2 
numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 1045 ada, 1 parselde bulunan 5 numaralı yapıya  
ilişkin iletilen rölövenin uygun olduğuna; koruma grubunun II olarak belirlenmesine; 5 nolu yapının doğu 
kısmında yer  alan, mezarlık ile parseli  ayıran duvara bitişik konumdaki kule yapısı  kalıntısının korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı kalıntısının koruma grubunun belirlenebilmesi için rölöve 
ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; parsel içerisinde yapılan beton üretim tesisi  
ve şantiye yapılarının ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair her türlü bilgi belgenin Kurulumuza iletilmesine  
ve alandaki her türlü fiziki inşai müdahalenin durdurulmasına; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık-
Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nun 29.05.2014 tarih ve 2013/172837 soruşturma numaralı yazısı eki  
dilekçede belirtilen alanın ihale yoluyla satış ve kiralanması hususunda, Kurulumuzun 25.02.2015 tarih ve 
3182  sayılı  kararı  ile  satış  ve  kiralama  işlemleri  uygun  görüldüğünden  ayrıca  bir  işlem  yapılması  
gerekmediğine; ancak Camialtı Tersanesi'nde bulunan tescilli 19 numaralı kızak ile tescilsiz yapılarda yapılan  
izinsiz  uygulamalar  için  sorumluları  hakkında  2863  sayılı  Yasanın  65.maddesi  gereği  yasal  soruşturma 
açılmasının istenmesine, karar verildi. 


