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           İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan, İstanbul I 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2001 tarih ve 12755 sayılı 

kararı ile tesciline gerek olmadığına karar verilen, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy 

Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından 

tescil edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım 

aşamasında bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği 

düşünülen bazı yapılar tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel 

Hükümler 6. Maddesinde “…103 ada 17; 107 ada , 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 

8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 

sayılı parsellerde sivil mimarlık örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle 

uygulama aşamasında İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü 

alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul tarafından eski eser olarak tescil 

edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski eser olarak tescil edildiğinde 

Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya yönelik bir hata 

yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil mimarlık örneği 

taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 

ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 sayılı 

parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun 

bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı sonrası Kurulun 03.07.2014 tarih ve 1113 sayılı kararı 

ile 52 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın  korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı 

hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması 

gerektiğine karar verilen, 04.07.2014 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelenen konu 

hakkında yapılan görüşmeler sonucunda; 

           İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan yapının 

gerek mimari özellikleri gerekse komşu parsellerde yer alan tescilli kültür varlıkları ile uyumu 

bakımından 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline, 

koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin 

Kurula iletilmesi gerektiğine karar verildi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


