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KARAR
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ergenekon Mah, Dolapdere Cad, 57 pafta, 639 ada, 38 parselde yer

alan, özel mülkiyete ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.05.1979 gün ve
11158 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 639 ada, 7 parselin bitişik
komşuluğunda  kalan,  08.02.2007  tasdik  tarihli  1/1000  ölçekli  Dolapdere-Piyalepaşa  Bulvar
Uygulama İmar Planı’nda, H:24.50 m irtifalı, bitişik nizam ticaret alanında kalan, taşınmaza ilişkin
mer-i plan ve yönetmelik şartlarında incelenerek uygun görüş ile iletilen projenin değerlendirilmesi
hususunu konu alan Şişli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2013 tarih
ve R-1656441 sayılı yazısı ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.05.1979
gün ve  11158 sayılı  kararı  ile  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil  edilen  639 ada,  7
parselin ön kısmında Dolapdere caddesine cepheli  olan bir  taşınmaz ve arka cephede Yunusbey
sokağına  cepheli  bir  taşınmazın bulunduğu,  Dolapdere caddesine cephe veren  kısımda yer  alan
niteliksiz taşınmazın 38 parsel ile birlikte yapılmış olduğu ve söz konusu taşınmazın 2863 sayılı
yasa  kapsamında  olup  olmadığı  hususunu  konu  alan  28.01.2013  tarih  ve  313  kayıt  numaralı
başvuruya istinaden alınan 04.09.2013 tarih ve 1612 sayılı karar ile yerinde inceleme yapılmasına
karar verilen, 19.11.2013 tarihinde yerinde incelemesi yapılan parsellere ilişkin  K-725 ve K-1020
numaralı işlem dosyaları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ergenekon Mah, Dolapdere Cad, 57 pafta, 639 ada, 38 parsele ilişkin
iletilen projenin, parselin Dolapdere Caddesine cephe vermesi sebebiyle, ada bazındaki parsellerin
taban oturumları ve cephe düzenleri ile kat yükseklikleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve ada bazında
tescilli yapılara ilişkin belediyesince yapılacak siluet çalışmasının kurulumuza iletilmesinden sonra
değerlendirilebileceğine; 638 ada, 7 parselin Dolapdere Caddesine cepheli konumda yer alan ve tek
katlı  yapının,  2863  sayılı  yasanın  6.maddesinde  belirtilen  nitelikleri  taşımadığı  anlaşıldığından
korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline gerek olmadığına karar verildi.


