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KARAR 
 
 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 14.12.1974 gün 8172 sayılı kararı ile sit olarak tespit ve ilan edilen 
Boğaziçi Sit Alanında, aynı kurulun 24.6.1983 gün 15175 sayılı kararı ile uygun bulunarak 
22/7/1983 tarihinde yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Öngörünüm 
Bölgesinde, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar 
Planında konut alanında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
12/02/1977 tarih ve 9627 sayılı kararı ile 29 parseldeki korunması gerekmeyen yapının yerinde  
iskan edilemeyecek bodrumlu H:9.50 m irtifalı, iki yanındaki binaların cephe ve pencere 
ölçülerine uygun inşaat yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen,  aynı kurulun 
24/06/1983 tarih ve 15175 sayılı kararı ile plan üzerinde korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescil edilen, özel mülkiyete ait, tapuda bahçeli ahşap ev vasıflı,  69 pafta, 1296 (E:141) ada, 29 
parseldeki tescilli yapıya ilişkin hazırlanan restitüsyon projesinin değerlendirilmesinin talep 
edildiği ilgilisinin 16/03/2016 tarihli başvurusu, parsele ait tapu kaydın iletildiği Beşiktaş Tapu 
Müdürlüğünün 29/06/2016 tarih ve 1491356 sayılı yazısı, kot kesit belgesinin iletildiği 
Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 25/08/2016 tarih ve İbb No:155381 sayılı yazısı ile uzman raporu 
okundu, 34.10.1086 sayılı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;      
 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 69 pafta, 1296 (E:141) ada, 29 parsele 
ilişkin 12/02/1977 tarih ve 9627 sayılı karar ile tesciline gerek olmadığına denildiği, 1983 tarih 
ve 15175 sayılı karar ile onaylı planda tescil taraması bulunan binanın çevre binalarla süreklilik 
teşkil ettiği, işlem dosyasındaki belge-bilgi ve fotoğraflar doğrultusunda binanın 2863 sayılı 
yasanın 6.maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı görüldüğünden korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II.grup olarak belirlenmesine, restitüsyon 
projesine esas teşkil etmek üzere parselde ilgili müze denetiminde temel araştırma kazısı 
yapılmasına, kazı sonrası çıkabilecek kalıntılara ilişkin kalıntı rölövesinin iletilmesine, 
parseldeki binaya ilişkin eski hava fotoğrafı, vergi kayıtları vb. belgelerin iletilmesine, 
restitüsyon projesinin tüm bu bilgi ve belgeler doğrultusunda hazırlanarak iletilmesine karar 
verildi. 
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