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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

İstanbul'V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı : 25087147-165.02.03-E.81917

Konu : İstanbul, Adalar, Kentsel ve
Arkeolojik Sit Alanları Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlan. [34.01.250]

27.01.2020

DAĞITIM YERLERİNE

Yukarıda belirtilen konu hakkında İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunca alınan 10.01.2020 tarih ve 6931 sayılı karar ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Habibe YILMAZ 
Müdür V.

E k: Karar (4 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA
(Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı)
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir 
Planlama Müdürlüğü)
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Bilgi:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
(Kurullar Daire Başkanlığı)
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA 
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü)
(Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 
(İller Bankası Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
(İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü)

Not: $070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için:Gökhan BİLGÎHAN 
Şehir Plancısı 

Telefon No:(212) 512 09 20-117
Küçükayasofya Mahallesi, Hisatdibi Çıkmazı Sokak, No: l Kat:2 
Çatladıkapı/Fatih/İSTANBUL 
istanbulkurul5@kultur.gov.tr 
Tel:(212) 512 09 20Fax:(2I2) 528 31 13
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İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
İSTANBUL VALİLİĞİ 
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİNE 
TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL 
BÜYÜKKENT ŞUBESİNE 
Sayın Hüsnü ATEŞ

Not; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır

Bilgi için:Gökhan BİLGİHAN 
Şehir Plancısı 

Telefon No:(212) 512 09 20-117
Küçükayasofya Mahallesi, Hisardibi Çıkmazı Sokak, No: 1 Kat:2 
ÇatladıkapVFatih/lSTANBUL 
istanbulkurul5@kultur.gov.tr
Td:(212) 512 09 20Fax:(212) 528 31 13
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TC
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarım 
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 10.01.2020 / 438 
Karar Tarihi ve No : 10.01.2020/6931

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

İstanbul İh, Adalar İlçesi, Büvükada, 45 pafta, 102 ada. 18 parsel sayılı, özel mülkiyette 
bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı 
karan ile sit ilan edilen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
25.06.1992 tarih ve 4832 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırları içinde, Kurulumuzun
22.03.2018 tarihli ve 5259 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenen alanda 
kalan arsalarının yapılaşması ile ilgili olarak karar alınması ya da geçici yapılaşma koşullarının 
belirlenerek mağduriyetlerinin giderilmesinin istendiği ilgilisinin 08.08.2018 tarihli başvurusu, 
konunun 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi kapsamında Kurulda değerlendirilerek bilgi 
verilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 
75383205-165.02.04-E.664388 sayılı yazısı, konuya ilişkin hazırlanan 16.10.2018 tarih ve 482892 
kayıt sayılı uzman raporu, Adalar Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının kapsamının yeni 
yapılanma taleplerini de içerecek şekilde genişletilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Serkan 
AKIN, Hakan ALTINÖRS, Enver KABA’dan oluşan bîr komisyon kurulmasına karar verilen 
Kurulumuzun 02.11.2018 tarih ve 5764 sayılı kararı, karar gereği hazırlanan 26.02.2019 tarih ve 
96312 kayıt sayılı Komisyon raporu, konuya İlişkin hazırlanan 05.03.2019 tarih ve 107910 kayıt 
sayılı uzman raporu, geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlendiği Kurulumuzun 08.03.2019 
tarih ve 6076 sayılı kararı, kararın dağıtımının yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş istenen
19.03.2019 tarih ve 237855 sayılı Müdürlük yazısı, 2863 sayılı kanun kapsamında tescilli 
taşınmazlar ve alanlara yönelik ileride telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması, olası 
idari ve hukuki sorunlara yol açılmaması ve bu alan özelinde hazırlanacak koruma amaçlı imar 
planının, planlama ilke ve esasları açısından bütüncüllüğünün sağlanması amacıyla bahse konu 
kararın dağıtılmaması ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarına ilişkin Kurul 
kararının Koruma Bölge Kurulunda yeniden değerlendirilmesinin sağlanması istenen Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.04.2019 tarih ve 75383205-!65.Ö2.03[165.Û2.03]- 
E.361615 sayılı yazısı, konuya ilişkin hazırlanan 13.05.2019 tarih ve 222251 kayıt sayılı uzman 
raporu, geçiş dönemi yapılaşma koşullarının tekrar belirlendiği Kurulumuzun 16.05.2019 tarih ve 
6247 sayılı kararı, kararın dağıtımının yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş istenen 20.05.2019 
tarih ve 430814 sayılı Müdürlük yazısı, 2863 sayılı kanun kapsamında tescilli taşınmazlar ve 
alanlara yönelik ileride telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması, olası idari ve hukuki 
sorunlara yol açılmaması ve bu alan özelinde hazırlanacak koruma amaçlı imar planının, planlama 
ilke ve esasları açısından bütüncüllüğünün sağlanması amacıyla söz konusu Kurul kararının 
yeniden değerlendirilmesinin sağlanması istenen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve 75383205-165.02.03[165.02.03;l65.02.03]-E.713742 sayılı 
yazısı 09 09 2019 tarih ve 394281 kayıt sayılı uzman raporu, geçiş dönemi yapılaşma koşullarının 
tekrar belirlendiği Kurulumuzun 13.09.2019 tarih ve 6562 sayılı karan, kararın dağıtımının 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş istenen 17.09.2019 tarih ve 759683 sayılı Müdürlük yazısı 
arkeolojik sit alanlarına ilişkin hüküm oluşturulmadığı ve yem yapılanma hususunda olu^n 
mağduriyetin giderilmediği ifade edilerek konunun yemden değerlendirilmesinin
istenen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.12.2019 tarih ve 75383205 
"03[165 .02 .03 ]-E . 1003594 sayıl, yazısı, 07.01.2020 tarih ve 8981 kayıt sayılı uzman raporu 
okundu, 34.01.250 sayılı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda.
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T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarım 
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 10.01.2020 / 438 
Karar Tarihi ve No : 10.01.2020/6931

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

İstanbul İli, Adalar İlçesinde yer alan kentsel ve arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş 
dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 13.09.2019 tarih ve 6562 
sayılı kararı hakkındaki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve

03^«o°2 Say‘!1 yaZ1SI inceIenmi$ olup, Kurulumuzun22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı ve 20.09.2018 tarih ve 5661 sayılı kararları ile belirlenen Geçiş
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verildi.

ÎSTANBÜL-ADALAR KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 
GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

1. Geçiş Dönemi yapılaşma koşullan, Adalar İlçesi sınırları içinde yer alan Büyükada. 
Heybeliada, Burgazada ve Kmahada'da ilgili koruma kurullarınca sınırları belirlenen kentsel sit 
alanları ve arkeolojik sit alanlarını içeren, çakışan alanlar ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 
kalan alanlar harici bölgede geçerlidir.
2.1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

2.1. Bilimsei çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.
2.2. îfraz ve tevhit yapılamaz.

3. Tescilli kültür varlıklarına ilişkin; rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon projeleri, 
mer’i mevzuat doğrultusunda hazırlanarak onaylanmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunulur.
4. Üzerinde tescilli yapı bulunan parsellerde yeni yapı yapılamaz.
5. Tüm parsellerde her türlü inşai, fiziksel müdahalede ve işlev değişikliğinde Koruma Bölge 
Kurulu onayı alınması zorunludur.
6. Kadastrai dokunun değiştirilmeden korunması esastır. Bu nedenle ifraz ve tevhit yapılamaz. 
Ancak; alanın fiziksel ve sosyal kalitesini arttırmaya yönelik donatı alanı oluşturmak amacıyla, sit 
alanları farklılığı durumunda ve büyüklük, şekil kısıtlılığından kaynaklı tek başına yapı 
yapılamayacak parsellerde ifraz ve tevhit yapılabilir. Her türlü uygulamada Koruma Bölge 
Kurulunun uygun görüşü aranır.
7. Üzerinde Tescilli Kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir. Ancak; 
hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planları ile çelişmemesi açısından, halihazırda kullanımı. Spor, 
Günübirlik, Park ve Yeşil Alan. Rekreasyon Alanı, Mezarlık Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, 
Orman Alanı, Tarım Alanı vb. olan ya da Koruma Bölge Kurulu tarafından Koruma Amaçlı İmar 
Planında bu kullanımlarda kalabileceği değerlendirilen parsellerde yapılaşmaya gidilemez.

7.1. Yapıların projelendirilmesinde; öncelikle, çevre parsel ve yapıları da kapsayan, 
yoğunluk, kütte, konum, yükseklik, fonksiyon gibi detayları içeren vazıyet planı ve 
fotoğraf albümünün yer aldığı bir başvuru dosyası Belediyesinin goruşu ile Koruma Bölge 
Kuruluna sunulacak, sunulan dosya ve kuruUrşivinde yer alan bilgi ve belgelere göre
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T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarım 
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 10.01.2020/438 
Karar Tarihi ve No : 10.01.2020/6931

Toplantı Yeri
İstanbul

f

KARAR

Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülecek kullanım ve yapılaşma koşullarına göre 
projelendirmeye gidilecektir.

7.2. Yapının konumu; fonksiyon, parseldeki ağaçlar ve ada içerisinde aynı sokağa yüz 
veren ruhsatlı yapıların teşekkülüne göre raporlanarak önerilecektir.

7.3. Kurul tarafından belirlenen kullanım ve yapılaşma koşullarına göre hazırlanacak 
projeler, yeni yapılanmanın ada siluetine etkisi ve çevre yapılaşmaya ilişkin etütler ile 
birlikte Koruma Bölge Kurulu’na İletilecektir. Uygulama, Koruma Bölge Kurulu karan 
doğrultusunda yapılacaktır.
7.4. Yapının oturacağı köşe noktalarının aritmetik ortalaması binanın sıfır kotu olarak 
kabul edilecektir. Ancak; bitişik nizam yapılaşma koşuluna sahip parsellerde yapı kotu, 
ruhsatlı bitişik yapıların teşekkülüne göre belediyesi tarafından raporlanarak Önerilir.
Arazi eğiminden dolayı açıkta kat çıkması durumunda; Bodrum katlann açığa çıkan 
yüzlerinde, taşıyıcı sistem dışında duvarlar cephe boyunca devam ettirilemez.

7.5. Parsel büyüklüğünün %10’unu geçmeyecek büyüklükte, en çok 100 m2 açık yüzme 
havuzları ile süs havuzları yapılabilir.

7.6. Kamu yapılan hariç; çatı, yaptnm son kat tavan tahliyesi üzerine oturtulacak olup 
parapet ve teras yapılamaz, açıkta kalacak şekilde kalkan duvar oluşturulamaz. Çatı arası, 
alt kata bağımlı olmak kaydıyla kullanılabilir.

7.7. Çatı örtüsü üzerinde; çatı havalandırma penceresi, ev tipi rüzgâr türbini, güneş paneli 
ve bacadan başka çıkıntı yapılamaz. Kamu yapılan dışında asansör kulesi çatı örtüsünü 
aşamaz. Güneş kolektörleri, deposu çatı altında kalmak, panelleri çatı eğimine paralel 
olmak ve çatı yüzeyinden en fazla 20 cm. yükselmek kaydıyla yapılabilir.

8. Parsel içerisinde kalmak koşuluyla engelli, yaşlı ve hastalara yönelik heyetçe alınmış sağlık 
raporları doğrultusunda ön görünümü ve silueti bozmayacak şekilde, topografya, ağaç rölövesi ve 
siluet çalışmaları ile birlikte belediyesinin mevzuata uygun görüşüyle iletilmesi durumunda 
Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda yatay asansör yapılabilir.

9. Ağaçlar
9.1. Yetişkin ve sağlıklı ağaçlar kesilmeyecektir. Yapılacak tüm yeni yapı projeleri 
hazırlanmadan Önce parselde var olan tüm ağaçların rölövesi alınacak, yapılacak yapı bu 
rölöve doğrultusunda projelendirilecektir.
9.2. Ağaçların can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etme, kuruma, salgın hastalık vb. 
nedenlerle kesilmesinde zorunluluk olması durumunda, uzman raporu ve Adalar Orman 
İsletme Şefliği görüşü ile birlikle belediyesi kanalıyla Kurul görüşü alınarak uygulama 
vaptlır. Ağaçların can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etme, kuruma, salgın hasta ık 
vb nedenlerle budanmasında zorunluluk olması durumunda, uzman raporu ve Adalar 
Orman İsletme Şefliği görüşü ile birlikte belediyesine başvurularak, belediyesi 
denetiminde budanabilir. Kesilen ve kaldırılan ağaçların yerine Adalar florasına uygun
yetişkin ağaç dikilecektir.
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T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No : 10.01.2020 / 438 
KararTarihiveNo  : 10.01.2020/6931

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

9.3. Ağacın su ve hava almasını engelleyecek şekilde beton, asfalt vb malzeme ile 
kaplanmış ağaç gövde çevrelerinin. Adalar Belediyesi tarafından ağacın hayatiyetini 
devam ettirebilecek şekilde açılarak düzenlenmesi esastır.

10. Afet ve acil durumlarda (yangın, deprem, sel vb.) kullanılmak üzere ilgili idareler tarafından 
belirlenecek alanlarda Kurul görüşü alınmak koşuluyla toplanma alanı, helikopter pisti vb. 
uygulamalara dönük projeler hazırlanabilir.
11. Belirtilmeyen hususlarda meri‘i mevzuat hükümleri geçeriidir.
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N. Enver KABA 
İMZA

BAŞKAN
Ahmet BAŞ YİĞİT 

İMZA
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ÜYEÜYEÜYE
Hakan ALTINÖRS 

İMZA
Barış HAN 

İMZA
S. Yücel ŞENYURT 

İMZA

ÜYEÜYE
Hüseyin YILMAZ 
Adalar Bid. Terns. 

İMZA

ÜYE Alper ZORLAR 
İst. Vakıflar 2. Böl. Md. Tems, 

İMZA
Arzu ÇETİN 

İst. B.Şehir Bid. Tems 
İMZA

ÜYEÜYE 
Hasan AY 

1st. Orman Böl. Md. Tems. 
İMZA

ÜYE Seray İRAVUL KURTULUŞ 
1st. Çev. Şeh. İl Md. Tems. 

(BULUNMADI)
Rahmi ASAL 

İst. Ark. Mz. Md. 
(BULUNMADI)

10.01.2020-G.B.
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