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KARAR

İstanbul İli,  Beyoğlu İlçesi,  Katip Mustafa Çelebi Mahallesi,  İstiklal  Caddesi, 457 ada, 5
parselde  bulunan,  İstanbul  I  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Kurulunun
07.07.1993 gün ve 4720 sayılı  kararı  ile  belirlenen Kentsel Sit  Alanı içinde kalan,  İstanbul  II
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.09.2010 tarih ve 3791 sayılı
kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında konut + ticaret alanında
bulunan, 02.06.2006 tarih ve 349 sayılı kararı ile koruma grubu II olarak belirlenen, Kurulumuzun
19.12.2012 tarih ve 926 sayılı kararı ile de "...5 parsele ilişkin, cephesinde yer alacak olan, teklif
edilen  reklam  -  tanıtım  panosu  önerisinin,  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Yüksek
Kurulunun 05.11.1999 tarih  ve 665 sayılı  ilke kararında korunması  gerekli  taşınmaz kültür ve
tabiat  varlıkları  ile  koruma  alanları  ve  her  türlü  sit  alanlarında  görüntü  kirliliğine  yol  açan
müdahalelerin  ortadan kaldırılmasının  esas  olduğuna denildiğinden, uygun  bulunmadığına..."  ,
Kurulumuzun 20.11.2015 tarih ve 3918 sayılı kararı ile "...5 parselde bulunan taşınmaza ilişkin
talebin  değerlendirilebilmesi  için  Kurulumuzca  yerinde  inceleme  yapılmasına..."  karar  verilen,
şahıs  mülkiyetindeki  taşınmaza  ilişkin,  korunması  gerekli  kültür  varlığı  şerhinin  iletilen  bilgi
belgeler  doğrultusunda  yeniden  değerlendirilmesinin  istenildiği  ilgilisinin  07.10.2015  tarih  ve
3985  kayıt  numaralı  başvurusu,  Müdürlük  uzmanlarının  06.11.2015  tarihli  raporu  K-3632
numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli,  Beyoğlu İlçesi,  Katip Mustafa Çelebi Mahallesi,  İstiklal  Caddesi, 457 ada, 5
parselde  bulunan taşınmaza  ilişkin;  işlem dosyası  ve Kurulumuzca  yerinde  yapılan  incelenme
sonucunda  2863 sayılı  Yasanın  6.  maddesinde  belirtilen  özellikleri  taşımadığı  anlaşıldığından,
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi toplu tescil çalışmaları sırasında  02.06.2006 tarih ve 349 sayılı
karar metninde sehven yazılmış olan  "...tescilinin devamına..." ifadesinin "... korunması gerekli
kültür varlığı olarak tescilline gerek olmadığına ..." olarak düzeltilmesine karar verildi.


