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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ıstanbul II Numaralı kültür varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Istanbul Ili, Şişli llçesi, Cumhuriyet Mahallesi, l43 pafta, 996 ada, l5 parsel sayıh, özel
mülkiyete ait, 4025 m' yüzölçümlü, tapu kaydında bahçeli ev niteliğinde olan, herhangi bir sit
alanında yer almayan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 02.02.20|1 tarih ve 42 16 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil edilen, 25.01.2012 tarih ve 224 sayıIı kararı ile koruma grubu II olarak belirlenen,
21.05.20|3 tarih ve 1396 sayılı karan ile rölövesi onaylanan, l0.09.2013 tarih ve 16l8 sayılı
kararı ile restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan, l8.09.20l4 tarih ve 2579 sayılı
kararı ile 996 ada, 15 parselde bulunan ek yapının yıkılmasında sakınca olmadığına, iletilen
okul yapısı ile havuz ve spor salonu işlevli iki adet mimari pğenin uygun olduğuna, Feriköy
Fırını Sokağı hizasındaki okula ait bahçe duvarının korunmasına ve imar planında l5. parsel
batısından geçen imar yolunun mülkiyet sınınna alınmasına denilen, 22.02.2021 tarih ve 9l09
sayılı karan ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 996 ada, l5 parselin korunma
alanının parsel çevresine ilişkin Müdürlük inceleme çalışması yapıldıktan sonra
değerlendirileceğine karar verilen taşınmaza ilişkin; 22.02.202| tarih ve 9109 sayılı karar
gereği inceleme yapılarak düzenlenen 02.04.202l tarih ve 6966l8 kayıt numaralı uzman raporu
ve ekleri okundu, 34.35.1453 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, l43 pafta, 996 ada, 15 parsel sayılı
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli okul yapıstnın korunma alanının 2863 sayıh
Kanunun 8. ve 57. maddeleri ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin
Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; 996 ada 42 ve 43 parseller
olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerde her tiirlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde
Kuruldan izin alınmasına, korunma alanı içerisinde kalan parsellerin tapu ve fen klasörlerindeki
ilgili hanelere ilgili Tapu ve Kadastro Müdürliiklerince "Korunma alanında kalmaktadır" şerhi
düşülmesine karar verildi.
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