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KARAR
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 679 ada içerisinde bulunan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.03.1980 tarih ve 11829 sayılı kararı ile 1, 2, 4, 5, 9, 58, 59, 
60,  61, 62,  63, 64,  65, 66,  67, 68,  69, 70,  71, 72 ve 82 no'lu parsellerin tescil  edildiği anlaşılan,  
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.04.1988 tarih ve 500 sayılı 
kararı ile 59...62 (arası) parsellerin ve 64...72 (arası) parsellerin koruma grubu II.A.II, 63 numaralı 
parselin  koruma  grubunun II.B.II  ve  82  numaralı  parseldeki  yapı  ve  müştemilatlarının”  II.A.I  ve 
“kilisenin aynen korunması gerekli I.Grup yapı olduğuna” karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 07.06.1995 tarih ve 6755 sayılı  kararı ile  aynı  parselde  Ermeni 
Kilisesi binasının orjinal süslemeleri bozulmaksızın çatı, elektrik tesisatı, kısmi sıva tamirleri ve boya-
badana  işleri  yapılabileceğine,  21.04.2000  tarih  ve  11754  sayı  ile 2,  4,  5,  9,  44 parsellerin 
tescillenmesine karar verilen, Kurulumuzun 10.09.2013 tarih ve 1624 sayılı kararı ile:  “ ..679 ada 9,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 81 ve 82 no'lu  
parsellere ilişkin onaylı plan tadilatını içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftaları ile ilgili bilgi  
alındığına, plan onayı öncesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2012 tarih  
ve  37839  sayılı  yazısı  ve  ilgili  mevzuat  uyarınca  Kurulumuz  görüşüne  sunulması  gerektiğinin  
belediyesine hatırlatılmasına, Kurulumuzun 12.06.2012 tarih ve 511 sayılı kararı doğrultusunda plan  
tadilatı kapsamında uygulamaya ilişkin avan projenin ve 1, 2, 4, 5, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 71 ve 72 no'lu parsellerdeki tescilli yapılara ilişkin rölövenin ve restitüsyon projesinin  
Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, 82 ve 9 no'lu parseller içerisindeki tescilli yapıların rölöveleri ve  
restitüsyon  projeleri  Kurulumuza  iletilmeden  plan  kapsamında  uygulama  yapılamayacağına,  plan  
tadilat sınırı içerisinde teklif edilen tevhid ve ifraz işlemlerinin yapılmasında sakınca olmadığına; 81  
parsel üzerinde yer alan ve fiilen kullanılmayan yapının Kurulumuzca yerinde incelenmesine karar  
verildi.” denilen,  13.11.2013 tarih ve 1779 sayılı kararı ile, “...679 ada, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  81 ve 82 no'lu parsellere ilişkin Kurulumuzun  
10.09.2013 tarih 1624 sayılı kararı ile değerlendirilen 1/1000 ölçekli plan kapsamında, anılan kurul  
kararı  ile  yürürlükteki  imar  planı  ve  ilgili  mevzuat  esasları  doğrultusunda yola  terk  işlemlerinin  
yapılmasında 2863 sayılı  Yasa kapsamında sakınca olmadığına karar verilen,  03.12.2013 tarih  ve 
1875 sayılı kararı ile; “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 679 ada, 81 sayılı parselde  
yer  alan  ve  fiilen  kullanılmayan  yapının  2863  sayılı  Yasanın  6.  maddesinde  belirtilen  nitelikleri  
taşımadığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine gerek  
olmadığına  karar  verildi.”  ve  28.05.2014  tarih  ve  2344  sayılı  kararı  ile  “...  679  adada  bulunan 
Halaskargazi Caddesi üzerinde yer alan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
31,  32,  33,  34,  35 sayılı  parsellerdeki  dükkan yapılarına ilişkin  yapılan şikayetler  doğrultusunda  
Kurulumuzca  yerinde  inceleme  yapılmasına,  Plan  kapsamında  yapılan  tevhid  –  ifraz  işlemleri  
hakkında ve riskli yapı statüsünde değerlendirilen 82 parseldeki yapı hakkında belediyesinden bilgi  
istenilmesine,  Kurulumuz  izni  olmadan  hiçbir  inşai,  fiziki  ve  herhangi  bir  uygulamanın  
yapılmamasına, ayrıca  82 parselde bulunan Özel Pangaltı Ermeni Kilisesi'ne ait rölövenin uygun  
olduğuna  karar verildi.” ve 25.06.2014 tarih ve 2391 tarihli kararı ile: “... 679 adaya ilişkin plan 
tadilatı kapsamında tevhid - ifraz işlemleri ile encümen kararı folyesinden bilgi alındığına, Kültür ve  
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararı kapsamında  
kalan, tescilli yapı komşuluğunda bulunan dükkan yapılarının Koruma Kurulundan karar alınmadan  
kısmen yıkılması nedeniyle sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasının istenilmesine, plan  
tadilatı kapsamında kalan eski 13 parsel ile tarihi su dağıtım şebekesinin geçebileceği düşünülen ve  
tescilli  sıra evlerin arka bahçelerine yakın yerde bulunan su deposu ve  ekine ait  mimarlık  tarihi  
raporu ile rölövelerinin tescile değer olup olmadığının tespiti bakımından Kurulumuza iletilmesine,  
10.06.2014  tarihinde  Kurulumuz  tarafından  yerinde  yapılan  incelemede  eski  13  parseldeki  yapı  
dışında kalan 6306 sayılı yasa kapsamında tescilli yapılar dışındaki acil yıkım kararı alınmış yapılar  
ile  82  parseldeki  dernek  yapısının  2863  sayılı  yasanın  6.  maddesinde  belirtilen  özellikleri  
barındırmadığından  yıkılmalarında  bir  sakınca  olmadığına  karar  verildi.”  denilen,  Kurulumuzun 
12.11.2014 tarih ve 2834 sayılı kararı ile: “ ..., 679 ada eski 13, 64 ve 87 parsellerde yer alan sırasıyla  
dükkan, su deposu ile kuyu yapısının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlığı
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olarak tescillerine gerek olmadığına, her üç yapıya ilişkin iletilmiş olan rölöveler ile bilimsel ve teknik  
inceleme raporu hakkında bilgi  alınmasına,  87 parselde bulunan iki  adet  ağacın İstanbul  Orman  
İşletme  Müdürlüğü  İstanbul  Orman  İşletme  Şefliği'nin  27.10.2014  tarih  ve  2201960  sayılı  yazısı  
doğrultusunda işlem yapılmasında sakınca olmadığına,  tescilli  66 sayılı  parseldeki  sıra evin arka  
bahçe duvarının mevcutta yerinde olmamasına ilişkin ilgilileri ve belediyesinden; tescilli sıra evlerin  
arka  komşuluğunda,  mevcutta yerinde olmayan ağaçların  tescilli  olup  olmadığına  ilişkin  bilgi  ve  
belgelerin  ise  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Bölge  Komisyonu'nca  
değerlendirilmesine karar verildi.”; 10.12.2014  tarih ve 2935 sayılı kararı ile: “...679 ada 87 parselde 
yer  alan  Arkeoloji  Müzeleri  Müdürlüğü uzman  raporunda  “muhtemelen  Bizans  dönemine  ait  bir  
mekan” olarak tanımlanan yapı  ve 64 parseldeki  su deposu görünümlü yapıya ilişkin ilgili  Müze  
Müdürlüğü denetiminde  kazı,  tespit  ve  belgeleme  çalışması  yapılarak,  bilgi  ve  belgelerin  Kurula  
iletilmesinden sonra konunun değerlendirilmesine, söz konusu parsellerdeki yapılara ilişkin her türlü  
inşai ve fiziki müdahalenin ivedilikle durdurulmasına; ayrıca her türlü güvenlik önleminin alınmasına  
karar verildi.”  denilen,  Pangaltı Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı mülkiyetine 
ait  87  parseldeki  yapıya  ilişkin  İstanbul  Arkeoloji  Müzeleri  Müdürlüğü  uzmanlarınca  24.12.2014 
tarihli raporun hazırlandığının bildirildiği İstanbul Valiliği İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul 
Arkeoloji  Müzeleri  Müdürlüğü'nün  25.12.2014  tarih  ve  3745  sayılı  yazısı  ve  eki ile  Müdürlük 
raportörlerinin  05.01.2015  tarihli  raporu  M-7  numaralı  işlem  dosyası  eşliğinde  okundu,  ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Halaskargazi  Mahallesi,  679  ada  87  parselde  bulunan,  istanbul 
Arkeoloji  Müzeleri  Müdürlüğü'nün  25.12.2014  tarihli  yazı  ekinde  iletilmiş  uzman  raporunda  “... 
3.50m çapı ve 1.75m yüksekliğindeki tuğla örgüler ve horasan harçlı su dolabı..” şeklinde nitelenen,  
“...19.yüzyıl ikinci yarısında tarımsal faaliyette sulama ihtiyacını gidermek için inşa edildiği...” ifade 
edilen kuyuya  ilişkin 19.yy.  sonuna kadar  yapılmış  taşınmazların korunması  gerekli  kültür  varlığı 
olarak  tanımlandığı  2863  sayılı  yasanın  6.  maddesi  dikkate  alınarak  tescil  edilmesine,  koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine, 64 
parselde yer alan su deposunun tesciline gerek olmadığına karar verildi.


