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              İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 205 pafta, 1371 ada, 1 parselde yer alan,
Gayrimenkul  Eski Eserler ve Anıtlar  Yüksek Kurulu Başkanlığının 12.05.1979 tarih ve 11158
sayılı  kararı  ile korunması  gerekli  kültür varlığı  olarak tescil  edilen, Kurulumuzun 11.02.2016
tarih ve 4164 sayılı kararı ile "...1371 ada, 1 parseldeki Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi’nin
koruma  grubunun  I  olarak  belirlenmesine,  özgün  durumunun  saptanabilmesi  için  rölöve  ve
restitüsyon  projesinin  Kurulumuza  iletilmesine,  komşuluğundaki  yapıların  yasal  durumuna  ve
hangi  tarihte  yapıldığına  ilişkin  Belediyesinden  bilgi,  belge  istenilmesine..."  karar  verilen
Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi’ne ilişkin Kurulumuzun 11.02.2016 tarih ve 4164 sayılı kararı
gereğinin yerine getirilmesi amacıyla konunun Müdürlüğümüzce takibinin yapılmasının istenildiği
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 76885 sayılı
yazısı, 1371 ada, 1 parselin komşuluğunda yer alan taşınmazlardan 2 ve 10 parsele ilişkin imar
işlem dosyasında yapılan incelemede herhangi bir bilgi belgeye rastlanılmadığı, 5 parsele ait imar
işlem  dosyasında  yapılan  incelemede  11.03.1975  tarih  ve  5/80  sayılı  yapı  tatil  tutanağı
düzenlendiği  ve  3,4,9,11,12 parsellere  ait  imar  işlem dosyasına  rastlanılmadığının   bildirildiği
Beyoğlu  Belediye  Başkanlığı  İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğünün 02.08.2016 tarih  ve GD.3935,
G.386206, Ç.8881 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 07.11.2016 tarihli raporu K-857 numaralı
işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,  Yenişehir Mahallesi, 205 pafta, 1371 ada, 1 parselde yer alan
korunması  gerekli  I  grup  kültür  varlığı  olan  Evangelistra  Rum  Ortodoks  Kilisesi’nin
komşuluğunda  yer  alan  1371 ada,  2-3-4-5-8-9-10-11-12 parsel,  1370 ada,  14-15-28-29 parsel,
1378 ada, 1-2-3-19-5-6-7-8-18-9-10-11 parsel, 1377 ada, 18 parsel ile Şişli İlçesi sınırları içine
giren  1358  ada,  26  parsel,  1359  ada,  6-7-15-8--9-10  parsellerin  Evangelistra  Rum  Ortodoks
Kilisesi’nin koruma alanı olarak belirlenmesine,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararı gereğince bu parsellerde yapılacak olan her
türlü inşaai fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, koruma alanı olarak
belirlenmiş olan parsellerdeki onaylı  imar palanlarının  Evangelistra  Rum Ortodoks Kilisesi’nin
irtifasının göz önünde bulundurularak revize edilmesine ve Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


