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KARAR 
 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme 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 22.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planında Öngörünüm Bölgesinde kısmen konut, kısmen II.grup koru alanında, kısmen yolda 
kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.04.1968 tarih ve 3898 sayılı kararı ile 
parseldeki ahşap konağın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, aynı kurulun 10.07.1976 tarih 
ve 9261 sayılı kararı ile parsel gerisinde bulunan ahşap evin II.grup korunması gerekli yapılardan olduğunun 
anlaşıldığına, bahçesindeki setler ve setlerin altında bulunan tonozlu mekanların (pencere, merdiven ve diğer 
mimari elemanları ile birlikte) aynen korunması gerekli yapılardan olduğuna, Kurulumuzun 26/08/2014 tarih ve 
1765 sayılı kararı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 02/07/2014 tarih ve 2014-1897 sayılı yazı eki 
rapordan parselde Bizans dönemine ait apsisli bir yapının ortaya çıktığı anlaşıldığından, apsisli yapının ve parsel 
bütünündeki duvarların, setlerin, tonoz vb. yapısal öğelerin vaziyet planına işlenerek rölöve ve restitüsyon 
projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, tescil ve koruma grubu hususlarının bu aşamadan sonra 
değerlendirilebileceğine karar verilen, Bir Masura Tatlı Suyu olan Arsa vasıflı, özel mülkiyete ait, 2 pafta, 1343 
ada, 51 parselde yer alan apsisli ve tonozlu yapıya ilişkin sunulan rölövenin değerlendirilmesinin talep edildiği 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 22.09.2016 tarih ve 2702 sayılı yazısı ile, sanat tarihi raporunun 
iletildiği ilgilisinin 16.11.2016 tarihli başvurusu ile aplikasyon krokisi ve kot-kesit belgesi ile birlikte revize 
edilen rölöve ve restitüsyon projesinin değerlendirilmesinin talep edildiği 18.01.2017 tarihli başvurusu incelendi, 
Kurulumuzun 09.02.2017 tarih ve 3375 sayılı kararı gereğince Kurulumuz üyelerince 23.02.2017 tarihinde 
yerinde incelendi, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.10.2406 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;    
  İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 2 pafta, 1343 ada, 51 parseldeki üzerinde eliptik 
mimari elemanı bulunan, alt kısmında ise tonozlu mekanın yer aldığı taşınmaz yapının, 2863 sayılı yasanın 
6.maddesinde tanımlanan özellikleri taşımasından dolayı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, koruma grubunun II.grup olarak belirlenmesine, parsel sınırının korunma alanı sınırı olarak 
belirlenmesine, üniversite veya KUDEB'den alınacak malzeme analiz raporu, ayrıntılı fotoğraf albümü ile bu 
doğrultuda iletilecek dönem analiz raporunun Kurulumuza sunulmasına, bu bilgi ve belgeler ışığında 
hazırlanacak kalıntı rölövesinin Kurulumuza iletilmesine, sanat tarihi raporunun yapının kimliklendirilmesi ile 
ilgili yeterli veri içermemesi nedeniyle Osmanlı Arşivlerinden temin edilecek yapıyla ilgili kayıtları da içerecek 
şekilde tekrar hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, restitüsyon projesinin bu aşamada 
değerlendirilemeyeceğine, Kurulumuzun 22/02/2013 tarih ve 827 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun 
bulunan aynı parseldeki diğer yapının rekonstrüksiyon projesinin iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine karar 
verildi. 
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