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BEŞİKTAŞ İLÇESİ, RUMELİHİSARI MAHALLESİ 

643 ADA 112 PARSELE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Tapu Bilgileri  

Ada No: 643   Parsel No:112 

Yüzölçümü : 94.893,00 m² 

Niteliği : Onbeş Blok Kargir Apartman 

 

Plan Bilgileri 

643 ada 112 parsel 10.12.1193 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme 

Bölgesi Uygulama İmar Planında 15.01.1965 onanlı mevzii imar planı yapılaşma şartlarının 

geçerli olduğu alanda yer almaktadır.  
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10.11.2021 tarih ve 1058 sayılı İBB Meclis Kararı ile yapılan Meri Nazım İmar Planı Plan 

Notlarına plan notu ilavesi aşağıdaki gibidir: 

“34. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki Kanun 

kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 

09.08.2007 tt’li Beşiktaş –Dikilitaş- Balmumcu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ndan 

önce yapıldığı dönemdeki imar planına; ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya 

yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında 

kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek 

parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki 

fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan 

iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. 

1.a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, 

sığınak vb. ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir. 

1.b) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesine göre uygulama yapmış binalar için 

bu plan notu geçerli değildir. 

1.c) Zemin ve temel etüdü uygulama esasları ve rapor formatı esaslarına göre yapılacak 

Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi 

gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz. 

1.d) Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uygulama 

yapılamaz, 

1.e) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.” 

Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Doğal ve Tarihi Sit Alanıdır. 643 ada 112 

parselin de içinde yer aldığı Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yapılan her türlü plan değişikliklerde süreç aşağıdaki 

gibidir:  

• 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı: 

− Plan/plan değişikliklerini İBB Meclisince onaylanır. 

− İBB Meclisince onaylanan plan/plan değişiklikleri Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Komisyonuna gönderilir.  

− Komisyon dosyayı inceler, olumlu bulması halinde onaylanır ve İBB’ye gönderir. 

− İBB planları askıya çıkartır.  

− Askı süresi içerisinde (30 gün) itiraz olmazsa planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. 

• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı: 

− Plan/plan değişikliklerini İlçe Belediye Meclisince onaylanır. 

− Onaylanan dosya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilerek incelenir ve 

İBB Meclisince onaylanır.  

− İBB Meclisince onaylanan plan/plan değişiklikleri Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Komisyonuna gönderilir.  
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− Komisyon dosyayı inceler, olumlu bulması halinde, İBB’ye ve oradan İlçe 

Belediyesine gönderilir.  

− İlçe Belediyesi planları askıya çıkartır.  

− Askı süresi içerisinde (30 gün) itiraz olmazsa planlar kesinleşerek yürürlüğe girer. 

 

10.11.2021 tarih ve 1058 sayılı İBB Meclis Kararı ile onaylanan plan notu ilavesi önce 

TVK’ya gönderilecek, onaylanması halinde askıya çıkartılacak; ardından bir alt ölçekli plan olan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak yukarıdaki süreç yürütülecektir. 

Dolayısıyla incelemeye konu 643 ada 112 parselin de içinde yer aldığı Beşiktaş 

Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi imar planlarında şuan söz konusu plan notuna göre uygulama 

yapılamamaktadır.  

Plan notu ilavesine ilişkin plan süreçlerinin tamamlanması ve plan notunun yürürlüğe 

girmesi durumunda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde 

yapılacak uygulamalara ilişkin görüşlerimiz aşağıdaki gibidir:  

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda Öngörünüm, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri 

22.07.1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre tanımlı 

olup Silüet alanlarına ilişkin bir tanım ve kısıtlama yer almamaktadır. Silüet alanlarına ilişkin 

kararlar 1993 onanlı meri imar planları ile getirilmiştir. Özetle silüet alanları yasa koruması 

altındaki alanlar değildir. Dolayısıyla silüet alanlarında kalıp, yapıldığı dönemdeki imar planına; 

ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine yapılaşmış yapılar bu plan notu hükümlerine tabi 

olabilmelidir.  

Bir diğer yandan plan notunun uygulanmasıyla, Boğaziçi bölgesinde siluetin olumsuz 

etkilenmesi söz konusu olabileceğinden, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, siluet 

kararlarına uyulmasına ilişkin zorunluluk getirebilir.  

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda “"Gerigörünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı 

(T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifaı), "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban 

Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut 

yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil 

edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1/1/1982 den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar 

Kurulunun" kararları ile 22/7/1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdır.” 

denilmektedir.  

2960 sayılı yasa kapsamında 1983 onanlı imar planında kazanılmış olan hakların saklı 

olması nedeniyle, 1983 planında verilen yapılaşma haklarına göre uygulama yapmış (mevzii imar 

planı kararlarının geçerli olduğu alanlarda mevzii imar planına göre yapılaşmış) ve 1993 imar 

planlarına göre yapılaşma hakkı azalan alanlarda, 2021 tarihli plan notunun uygulanabilmesi 

beklenmektedir. 

1983 onanlı imar planında mevzii imar planlarında kalmayıp, 1993 onanlı imar planında 

mevzii imar planı kararlarının geçerli olduğu alanda kalan ve h: 15,50 m yükseklikten fazla 

yüksekliğe sahip olan alanlarda; müktesep hakkın kullanılması durumunda Boğaziçi Kanunu 

hükümleri çiğnenmiş olacağından bu alanlarda nasıl bir uygulama yapılacağı muallaktadır.  
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643 ada 112 parsel özelinde değerlendirme yapıldığında; 

a- 643 ada 112 parsel, 1993 onanlı meri imar planında, 15.01.1965 mevzii imar planı 

şartlarının geçerli olduğu alanda yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan mevcut yapılar meriyette 

1965 mevzii imar planına göre inşaa edilerek ruhsatlarını almış iseler aynı yerlerinde, aynı 

büyüklük ve aynı yükseklikte yapılaşabilmektedirler. 1965 mevzii imar planına göre 

yapılaşabilmesi için plan notu ilavesinden yararlanmaya gerek yoktur. 

b- Geri görünüm ve etkilenme bölgesinin genelinde plan notu ilavesine ilişkin kısıtlama 

veya engel oluşturucu konular yukarıda detaylandırılmıştır.  

c- Boğaziçi Kanunu gereği etkilenme bölgesinde Taks:0,15, H: 15,50 olup, hesabat brüt 

parsel üzerinden yapılmaktadır. 1983 ve ardından 1993 onanlı meri imar planında mevzii imar 

planı yapılaşma haklarının korunması ile H:15,50 m yükseklik şartı aşılabilmiştir. 

Mevzii imar planında verilen taks değerinde değişiklik yapılmak istenmesi durumunda; 

mevzii imar planı şartları değiştirileceğinden, 2960 sayılı yasa gereği taks:0,15 h:15,50 m 

şartlarına uyulması gerekmektedir. Bu değişikliğin yapılabilmesi için ya nüfus artışının olmaması, 

ya da ada bazında yapılarak artan nüfusa hizmet edecek donatı alanlarının alan içinde sağlanması 

ve gerekçeli raporu ile birlikte çevresel etkilerinin anlatıldığı teknik altyapı raporunun 

hazırlanması gerekmektedir. Bu değişiklikle birlikte söz konusu parsel değer artış payına da tabi 

olacaktır.   

 

 

 

   


