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KARAR  

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1002 ada 83 parsel sayılı, özel mülkiyete ait, 155.00 m² 

yüzölçümlü, Bodrumda Deposu Olan Mağaza vasıflı, 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli-Dolapdere 

Piyalepaşa Bulvarları Ve Çevresi Uygulama İmar Planında Ticaret Alanında kalan, herhangi bir sit alanında 

kalmayan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.04.2001 tarih ve 12742 

sayılı kararı ile tescil edilen, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2020 

tarih ve 8898 sayılı kararı ile koruma grubu II olarak belirlenen, 665 sayılı ilke kararı gereği tescilli kültür 

varlığına görsel ve fiziki açıdan zarar veren uygulamaların KUDEB denetiminde kaldırılmasına, uygulama 

bitimine yönelik rapor ve fotoğrafların hazırlanarak Kurulumuza bilgi verilmesine, harç muafiyeti talebinin 

bundan sonra değerlendirilebileceğine, rölöve ve restitüsyon projesinin mülkiyet sahibince hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine karar verilen taşınmaza ilişkin karar gereği iletilen Şişli Belediye Başkanlığı Yapı 

Kontrol Müdürlüğü’nün 20.05.2021 tarih ve 1025/4309 sayılı yazısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 24.06.2021 

tarihli ve E.99896374 -103346 sayılı yazısı, fotoğrafta görülen tanıtım uygulamasının konulması hususunda 

izin verilmesi talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel 

Tasarım Müdürlüğünün 22.06.2021 tarihli ve 637857 sayılı yazısı, 02.07.2021 tarih ve 823193 kayıt sayılı 

uzman raporu okundu, 34.35.2014 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

  

 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1002 ada 83 parsele ilişkin 26.11.2020 tarih ve 8898 

sayılı Kurul kararı ile kaldırılması istenen tabela uygulamasının kaldırıldığı, ancak Kurul izni olmadan yeni bir 

tabela uygulamasının yapıldığı anlaşıldığından; 665 sayılı ilke kararı gereği tescilli kültür varlığına görsel ve 

fiziki açıdan zarar veren uygulamaların ilgili KUDEB denetiminde 1 ay süre içerisinde kaldırılmasına, 

uygulama bitimine yönelik rapor ve fotoğrafların hazırlanarak Kurula bilgi verilmesine, tescilli yapıyla uyumlu 

olarak hazırlanacak öneri tabela çizimlerinin uygulamaya geçilmeden Kurula iletilmesine, korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescilli 1002 ada 83 parselin korunma alanının 2863 sayılı Kanunun 8. ve 57. maddeleri ve 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. 

maddesi kapsamında; 1002 ada, 82,84,55,93 parseller olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerde her türlü 

inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kuruldan izin alınmasına, korunma alanı içerisinde kalan parsellerin tapu ve 

fen klasörlerindeki ilgili hanelere ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince ‘Korunma alanında kalmaktadır’ 

şerhi düşülmesine karar verildi. 

                                            


