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KARAR
İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Merkez  Mahallesi,  167  pafta,  1548  ada,  9-10  parsellerde  yer  alan,

Mülkiyeti Hazineye ait,  (Eski Malt Binası, Eski Silo, Eski Arpa Temizleme Binası, Eski Kazan Dairesi)
İstanbul I Numaralı KTVKK’nın 30.01.2002 tarih ve 13597 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilen, İstanbul II Numaralı KTVKBK’nın 20.06.2007 tarih ve 78 sayılı kararı ile
koruma  grupları  II  olarak  belirlenen,  rölöve  ve  restitüsyon  projelerinin  iletilmesine  karar  verilen,
08.02.2007 tasdik tarihli, Şişli-Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı’nda MİA alanında, H:18.50 m irtifada kalan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 28.10.2010 tarih
ve  9040  sayılı  yazısı  ile  “dini  tesis  alanı” olarak  tahsisine  izin  verilmesi  talebine  ilişkin  alınan,
12.01.2011 tarih ve 4160 sayılı kurul kararı ile;  “…9-10 parsellerde bulunan kültür varlığı yapıların,
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve 13597 sayılı,
18.12.2002 tarih ve 14502 sayılı ve Kurulumuzun 20.06.2007 tarih ve 78 sayılı kararları da göz önüne
alınarak,  rölöveleri  ile  restitüsyon projelerinin  iletilmesine,  ivedi  güvenlik  önlemlerinin  alınmasına,
konunun  bu  aşamadan  sonra  değerlendirilebileceğine” karar  verilen,  tescil  kaydının  kaldırılması
hususuna  ilişkin  gerekli  işlemlerin  yapılmasını  konu  alan  Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler  Genel
Müdürlüğü’nün bila tarih ve 221514 sayılı yazısına istinaden alınan 10.04.2012 tarih ve 355 sayılı kurul
kararı ile yerinde inceleme yapılmasına karar verilen, 08.05.2012 tarihinde yerinde incelemesi yapılan,
16.05.2012 tarih ve 437 sayılı Kurul kararı ile, “…1548 ada, 9-10 parsellere ilişkin konunun, ilgilisince
06.01.2011 tarih ve 779 sayılı Koruma Yüksek Kurulu ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak bilgi ve
belgelerin kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, can ve mal güvenliğinin ivedilikle
alınmasına” karar  verilen  parsellere  ilişkin  Başbakanlık,  Ekonomik,  Sosyal  Kültürel  İşler
Başkanlığı’nın 10.06.2013 tarih ve 1355 sayılı yazısı ile “Cami ve Müftülük Hizmet Binası” yapılmak
üzere  Şişli  İlçe  Müftülüğü’ne  tahsis  edildiği  ve  söz  konusu  taşınmazların  tescil  kayıtlarının
kaldırılmasının  istendiği  Şişli  İlçe  Müftülüğü’nün  20.07.2013 tarih  ve  612 sayılı  yazısına  istinaden
alınan 22.10.2013 tarih ve 1744 sayılı sayılı kurul kararı ile, yerinde inceleme yapılmasına karar verilen,
19.11.2013 tarihinde yerinde incelemesi yapılan parsele ilişkin K-599 numaralı işlem dosyası eşliğinde
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Merkez Mahallesi,  167 pafta,  1548 ada,  9-10 parsellerin  korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescillerinin devamına, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma  Bölge  Kurulu’nun  12.01.2011  tarih  ve  4160  sayılı  kararında  belirtilen  hususların  yerine
getirilmesi gerektiğine karar verildi.


