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KARAR

İstanbul  ili,  Şişli  İlçesi,  Ergenekon Mahallesi,  Dolapdere Caddesi,  57 pafta,  639 ada,  54(eski38)
parsel Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 12.05.1979 tarih ve 11158 sayılı kararı ile
korunması  gerekli kültür varlığı olarak tescil  edilen 639 ada 7 parsel komşuluğunda bulunan, İstanbul II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nunv 04.09.2013 tarih ve 1612 sayılı kararı ile 639 ada 7
ve 38 parsellere ilişkin yerinde incelemesine karar verilen, aynı  kurulun 03.12.2013 tarih ve 1870 sayılı
kararı ile 57 pafta, 639 ada, 38 parsele ilişkin iletilen projenin parselin Dolapdere Caddesine cephe verme
sebebi  ile ada bazındaki  parsellerin taban oturumları  ve  cephe düzenleri  ile  kat  yükseklikleri  arasındaki
ilişkisini  irdeleyen  ve  ada  bazında  tescilli  yapılara  ilişkin  belediyesince  yapılacak  silüet  çalışmasının
kurulumuza  iletilmesinde sonra  değerlendirilebileceğine,639 ada 7 parselin Dolapdere Caddesine cepheli
konumda yer  alan ve tek katlı  yapının 2863 sayılı  yasanın 6.maddesinde belirtilen nitelikleri  taşımadığı
anlaşıldığından korunması  gerekli  kültür varlığı  olarak tescil  edilmesine gerek görülmeyen,  aynı  kurulun
07.05.2014 tarih ve 2286 sayılı kararı ile iletilen projenin çevresindeki korunması gerekli kültür varlıkları ile
ilişkileri açısından uygun bulunmadığına karar verilen 639 ada 49,50,51 ve 52 parsellerin yasal durumlarına
ilişkin  bilgi,  belgelerin  belediyesinden  istenilmesine  karar  verilen,  teklif  mimari  proje  mer'i  plan  ve
yönetmelik şartlarında incelenerek uygun görüş ile iletilen mimari projenin Şişli Belediye Başkanlığı(İmar
ve  Şehircilik  Müdürlüğü)'nın  07.11.2014  tarih  ve  172014-13560-R-62696  sayılı  yazısı  ile Müdürlük
uzmanlarının 06.01.2015 tarihli raporu, K-1020 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul  ili,  Şişli  İlçesi,  Ergenekon Mahallesi,  Dolapdere Caddesi,  57 pafta,  639 ada,  54(eski38)
parsele  ilişkin,  imar  istikametine  göre  yoldan  ihdas  yapılmasının  2863  sayılı  yasa  açısından  uygun
bulunduğuna, 2863 sayılı  yasa  ve 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı  ilke kararı  doğrultusunda koruma alanı
belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi
bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak
uygulamalarda  aksaklıklara  neden  olunmaması  için  Koruma  Kurulundan  karar  alınmadan  herhangi  bir
uygulama  yapılamayacağına,  son  iki  katı  geri  çekilerek  çizilmiş  olan  1.öneri  cepheli  mimari  projenin
düzeltmelerle uygun bulunduğuna karar verildi.


