
  T.C. 
KÜLTÜR VE TUR İZM BAKANLI ĞI  
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 
 

            Toplantı Tarihi ve No : 05.03.2014-175                                                              Toplantı Yeri 
            Karar     Tarihi ve No : 05.03.2014-2112                                                              İSTANBUL 

  KARAR  
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, F21c25a1d pafta, 3111 (eski 224) ada, 1 (eski 

12) yer alan, kentsel sit alanı dışında kalan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 24.09.1997 tarih ve 8994 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 
3111 (eski 224) ada, 11 (13) parselde yer alan Eyüp Ağa Çeşmesi komşuluğunda bulunan, Kurulumuzun 
07.05.2013 tarih ve 1327 sayılı kararıyla taşınmazın satışının hangi amaca yönelik olduğuna açıklık 
getirilmesine, 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu-Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planındaki tescil taramasının 
gerekçesine ilişkin bilgi, belgeler ile yapının ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi, belge ve mimarlık tarihi 
raporunun Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, Müdürlük 
arşivinde tescil kaydı bulunmayan taşınmaza ilişkin 21.03.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu 
Sütlüce Uygulama İmar Planında 3111 (eski 224) ada, 1 (eski 12) parsel üzerinde “eski eser görünümlü 
yapı” taraması bulunduğu “cami alanı” lejantında kaldığı, Müdürlük arşivlerinde yapılan incelemede 
herhangi bir tescil kararı, eski fotoğraf, harita, plan veya alakalı herhangi bir belgeye rastlanmadığı, söz 
konusu parseldeki camiye ilişkin envanter çalışmasının yapılarak tescile öneri fişi hazırlandığı ve 
değerlenmesi için 07.08.2012 tarih ve 700-G/206095 sayılı yazıları ile Müdürlüğümüze iletildiğinin 
belirtildiği Beyoğlu Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 08.07.2013 tarih ve 1978-
G/241831.GD/984,Ç-8663 sayılı yazısı, bahse konu 267,24m² yüzölçümlü taşınmazın 80,68 m² 
yüzölçümlü kısmının Hazine adına, 186,53m² yüzölçümlü kısmının ise Keçecipiri (Eyüp Ağa) Vakfı 
adına kayıtlı olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğünün 15.11.2006 tarihli 
yazısında taşınmazın 16/53 (80,68m²) hissesinin taraflarına satışının talep edildiği, Kurul kararında yer 
alan diğer hususlara ilişkin bilgi belgeye rastlanılamadığının belirtildiği İstanbul Valiliği Defterdarlık 
Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 62919624/146/34080101221 sayılı 
yazısı, Müdürlük uzmanlarının 03.02.2014 tarihli raporu K-3630 numaralı işlem dosyası eşliğinde 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesi, F21c25a1d pafta, 3111 ada, 1 yer alan 
taşınmazın (Keçecipiri Cami) 2863 sayılı Yasanın 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 
taşınmazın Hazine mülkiyetinde olan hissesinin diğer hissedar olan Keçecipiri (Namı Diğer Eyüp Ağa) 
Vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne satışında sakınca bulunmadığına karar verildi.  


