
T.C.
rUlrUn vn runizM BAKANI tGt
istanbul III Numarah Kiiltiir Varltklanm

Koruma Bdlge Kurulu

Toplantr Tarihi ve No z 29.04.2016- 231

Karar Tarihi ve No z 29.04.2016- 2879

Toplantr Yeri
israNnul

KARAR

istanbul ili, Sarryer ilgesi, Merkez Mahallesi, Yeni Mahalle Caddesi, Gayrimenkul Eski

Eserler ve Amtlar yiiksek Kurulunun 14.12.1974 giin 8172 sayrh kararr ile sit olarak tespit ve ilan

edilen Bogazigi Sit Alamnda, aynr kurulun 24.6.1983 giin 15175 sayrh ka13rr ile uygun bulunarak

21llllgg3 tarihinde ytiriirlii[e giren 1/5000 olgekli Nazrm imar Planrnda Ong<iriiniim Bolgesinde,

l/1000 dlgekli Bogizigi safrii geridi ve ong<iriintim Brllgesi Uygulama l** Plamnda Sosyal

Donatr Alanrnda ve-yoida kalan, istanbul III Numarah Ki.iltiir ve Tabiat Varhklannt Koruma Bdlge

Kurulunun tgl14l11ll tarih ve 5164 sayrh karan ile korunmasr gerekli kiiltiir varh[r olarak tescil

edilen ve koruma grubu l.grup olarak belirlenen, l9l08l2}I4 tarih ve 1762 sayh karar ile temel

r6l<jvesinin bilgi aiagh olarak saklanmasrna karar verilen, kamu miilkiyetine ait,270 ada, eski 3

parseldeki Molla Qeleti Camii'nin ihyasrna yonelik hazrlanan restiti.isyon, rekonstrtiksiyon projesi

ve raporlalmn ilgili kanun ve y<inetmelikler agrsrndan incelenerek uygun bulundu[u belirtilerek

projeierin degerlendirilmesinin talep edildi[i Bo[azigi imar Miidtirliifiiniin 1910212016 tarih ve

l+igl:,t-310.07.02-323-iBB No:32494 sayrh yazrsr ile uzman raporu okundu, 34.30.200 sayth

iglem dosyast incelendi, yaprlan gdrtiqmeler sonucunda;

istanbul ili, Sarryer ilgesi, Yenik<iy Mahallesi, 270 ada, eski 3 parseldeki tescilli binaya

iliqkin sunulan restittisyon projesinin diizeltmelerle uygun oldu[una, minber ve kalemigleri ile ilgili
*tto3it de[erlendirmeleiin- yaprlarak detaylarr ile birlikte Kurulumuza iletilmesine,

rekonstrtiksiyon projesinin diizeltmelerle uygun oldu[una, caminin bir parqast olan enctmen

arqivindeki fotogiuf "" Rumeli ciheti haritalarrnda gcirtilen gadrvarun tesciline, koruma grubunun

r.g*p olarak belirlenmesine, qadrvanrn tizgiin yerinin yolda kalmasr nedeniyle rekonstriiksiyon

p[jesinde 6nerilen yerinde yaprlabilece[ine, uygulama oncesi minber ve tiim kalem iqi si.islemelere

ifqli" uygulama deiaylanmn Kurulumuza iletilmesine, karar ekindeki imar planr paftast iizerinde

iqaretlenen smrlann parselin korunma alanr olarak belirlenmesine karar verildi.
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