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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesi, 38 pafta, 284 ada, 34 parsel sayılı, Alman 

Federal Cumhuriyeti Hükümeti mülkiyete ait, 4354,50 m2 yüzölçümlü, kargir mektep vasıflı, 

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 

sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit alanında kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2010 tarih ve 3791 sayılı kararı ile onaylanarak 

21.12.2010 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında büyük bir kısmı 

Özel Eğitim Tesis alanı, bir kısmı yol alanında kalan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.03.1998 tarih ve 9354 sayılı kararı ile Özel Alman Lisesinin 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine ve koruma grubunun II olarak 

belirlenmesine, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.11.2017 tarih ve 

5798 sayılı kararı ile spor salonu ve çok amaçlı salon fonksiyonlu mimari projenin uygun 

olduğuna, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 6948 

sayılı kararı ile 91 parsel ile olan sınır boyunca uzanan moloz taş duvar (istinat duvarı) 

kalıntısının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, İstanbul II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.07.2019 tarih ve 7668 sayılı kararı ile kazı çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkarılan yüksek kemerli mimari kalıntıların koruma grubu I olarak 

tescillenmesine, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2019 

tarih ve 7918 sayılı kararı ile kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan kalıntılara ilişkin iletilen 

rölövesinden bilgi alınmasına karar verilen taşınmaza ilişkin korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescillenen kalıntıların tescilinin kaldırılmasının talep edildiği İlgilisinin 14.07.2020 tarih 

ve 281140 evrak kayıt numaralı başvurusu ve ekleri, kazı sonuç raporu ile kalıntı rölövesinin 

iletildiği İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve 92207046-160.02.01-E.579810 sayılı yazısı ve ekleri ile 

14.10.2020 tarih ve 423532 kayıt numaralı uzman raporu okundu, 34.13.2089 numaralı işlem 

dosyası incelendi, Kurulumuzun 15.10.2020 tarih ve 8800 sayılı kararı gereği 21.01.2021 

tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesi, 38 pafta, 284 ada, 34 parselde tamamlanan       

kazı çalışmalarına yönelik Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve 92207046-

160.02.01-E.579810 sayılı yazısı ekinde yer alan kazı sonuç raporundan bilgi alınmasına, kalıntı 

rölövesinin müdürlük dosyasında saklanmasına, söz konusu alanda bulunan yapı kalıntılarına 

ilişkin hazırlanan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 11.08.2020 tarih ve 92207046-

160.02.01-E.579810 sayılı yazısı ekinde iletilen 04.08.2020 tarihli kazı sonuç raporu ve Bilimsel 

Teknik İnceleme Raporunda beyan edilen tespitler ve Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan 

incelemede söz konusu kalıntıların 15. ve 16. y.y.’a ait dönem herhangi bir veri içermediği, daha 

yakın döneme ait her hangi bir plan şeması vermeyen bir yapıya ait olduğu, mevlevihane (tekke) 

yapısı ile herhangi bir organik bağının olmadığı, bireysel olarak korunmasına yönelik bir özellik 

taşımadığı, Bilimsel Teknik İnceleme Raporunda da 
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arkeolojik korunmasına yönelik bir özellik taşımadığı, kazı sonrasında ortaya çıkan mimari 

kalıntıların kemer imalatında kullanılan yapı malzemesinin Osmanlı dönemi 19.yüzyılın ikinci 

yarısından sonra fabrikasyon olarak standart ölçülü üretilen “harman (dolu) tuğlası” olduğu, 

04.08.2020 tarihli arkeoloji kazı sonuç raporunda; I. Bölgede yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 

kemerli yapı kalıntılarının Alman Lisesine ait eski spor salonunun temel kalıntıları olduğunun 

anlaşıldığı belirtildiğinden, daha önce kazı çalışmaları tamamlanmadan ara raporlar doğrultusunda 

değerlendirilerek 20.12.2018 tarih 6948 sayılı ve 31.07.2019 tarih 7668 sayılı kararlar ile 

tescillenen yapı kalıntılarının tescil kaydının kaldırılmasına, İstanbul II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.2017 tarih ve 5798 sayılı kararı ile uygun bulunan spor 

salonu ve çok amaçlı salon fonksiyonlu mimari projenin uygulanmasında 2863 sayılı Yasa ve 

K.V.K.Y.K’nun 25.02.2016 tarih ve 536 sayılı İlke Kararı kapsamında sakınca olmadığına, 

uygulamanın müellif mimar sorumluluğunda, KUDEB denetiminde yapılmasına, uygulamanın 

kurul kararına uygun sonuçlandığına dair denetleme sorumlusu mimar ve KUDEB tarafından 

hazırlanacak  teknik rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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