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KÜLTÜR VE ruRiZM BAKANLIĞI

Ktiütiir Varhkla-ı ve Mtizeter Genel Müdiirtügü
İstanbul 4 Numaralı Kiiltiir Varhklarını Koruma Bölge Kurulu Müdiirlüğü

: E-57834978- 1 6 5.02.03 -2439866

: İstanbul İli, Fatih İlçesi,
Küçüayasofoa Mahallesi, l12 ada,
2,1 parsel (34.20.227 l) Iık.
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FATiH BELEDiYE BAŞKANLIĞI
(İmar .ıe Şehircilik Müdürlügü)

(Külnirel Miras Koruma Müdiirlügü)
KUDEB Şefliğ

yukarıda belirtilen konu hakkında ahnan İstanbul 4 Numaralı külnir varlıklannı
Koruma Bölge Kurulu'nun 20.04.2022 tarih ve 934! sayıIı kararı yazımrz ekinde iletilmekte
oluP, 2863 sayılı Kültiir ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu ve İ|gili YönetıTeli ği ile 2577
sayılı İdarİ Yargılamn Usulü Kanuna istinaden koruma bölge kurulunıın karanıı tebliğ veya
ilanından itibaren altmış(60) gtin içinde koruma yiiksek kurulun a ve/veya Danıştay ve idare
mahkemelerine başwrulabiIir.

Bilgilerinizi ve gereğini arzJrica ederim.
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Konu

Ek:

l - Karar. (l Sayfa)

2 - Dosya örneğ (CD)

25.04.2022

Hatice Kübra YAVUZ
Müdür V.
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Dağrtım:

Gereği:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
FATİH BELEDİvı naşraNııĞı
(İmaı ve Şehircilik Müdiirlüğü)
(Kültiirel Miras Koruma Müdilrlüğü)
KUDEB Şefliği (Ek-2 konulmadı)
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Bilgi:

külttir varlıkları ve Miizeler Genel
Müdilrlüğine
(Kurullar Daire Başkanlıg) (Ek-2 konulmadı)
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Prof. Fahrettin Kerim Gökay Vakfına (Ek-2
konuJmadı)

Göaepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:
2n 34,7 m KADİKÖY / iSTANBUL
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iSTANBUL VALİLİĞİNE
(il Küıtiir ve Turizm Müdürlüğü) (Hukuk
Servisi) (Ek-2 konulmadı)
israNeur BüYüKşEHiR BELEDiYE
BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
(Kültiir Varlıklan Daire Başkanlığı, Koruma
Uygulama ve Denetim MüdiirIüğü) (Ek-2
konulmadı)
İstanbul Tarüi Alanlan Alan Başkanlığına
(Ek-2 kontılmadı)
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