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KARAR

            İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  İnönü  Mahallesi,  Cumhuriyet  Caddesi,  619 ada,  40  parselde  bulunan,
Gayrimenkul  Eski Eserler  ve Anıtlar  Yüksek Kurulunun 25.7.1975 gün ve 8604 sayılı  kararı  ile  korunması
gerekli II. grup olarak belirlenen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 8.6.1989
gün ve  1205 sayılı  kararı  ile  tadilat  projesinin uygun  bulunduğuna,  10.3.1993 gün ve 4449 sayılı  karar  ile
korunması gerekli taşınmazın pencere doğramalarının PVC doğrama+ısı cam olarak değiştirilmesinde sakınca
bulunmadığına, 5.7.1993 gün ve 4712 sayılı karar ile siyah alüminyum pencere doğramalarının yapının mimari
karakteri ile bağdaşmayacağından beyaz fırın boyalı alüminyumdan yapılmasına, dış cephenin onarımı sırasında
dikkatli ve hiçbir tahribe neden olmadan orijinal renginde boyanabileceğine, gerekli yerlerde bezemeler dikkate
alınarak,  yalnız  çerçeve  çevresinde  sıva yapılabileceğine,  12.2.2001 gün ve 12602 sayılı  karar  ile  yapılmak
istenen  onarımların  basit  onarım  kapsamını  aştığından  iletilen  yalnızca  cephelere  ait  rölöve,  restitüsyon  ve
restorasyon projesinin yeterli olmadığına,  5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapının tümüne
ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin ivedilikle kurulumuza iletilmesine, bu arada can ve mal emniyeti
açısından  taşıyıcı  sisteme yapısal  müdahale  olmadan gerekli  güvenlik  önlemlerinin  ilgilisi  ve  belediyesince
alınmasına, 25.04.2001 gün ve 12742 sayılı karar ile  kurulun 12.2.2001 gün ve 12602 sayılı kararda talep basit
onarım  kapsamını  aştığından  rölöve,  restitüsyon  ve  restorasyon  projeleri  istenmiş,  ancak  izinsiz  uygulama
yapıldığı görüldüğünden, sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasına, 15.4.2002 gün ve 13813 sayılı karar ile
tescilli  yapıda  kurul  izni  alınmadan  inşai  ve  fiziki  müdahalede  bulunulduğu,  Şişli  Belediye  Başkanlığının
14.11.2001 gün ve 2909 nolu I nolu yapı tatil tutanağı ile sabit olduğundan suç duyurusuna ilişkin  25.4.2001
gün  ve  12742 sayılı  kararın  sonucunun  beklenmesine,  20.11.2002 gün  ve  14438 sayılı  karar  ile  rölöve  ve
restitüsyonun onaylanmasına, zemin katta restitüsyon cephesi esas alınarak düzenlenecek restorasyon projesinin
belediyesince imar mevzuatına göre incelenerek kurulumuza sunulmasına, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.06.2008 gün ve 1860 sayılı  kararı  ile onaylı  restitüsyona göre zemin kat
doğramalarının yapılması için 20.11.2002 gün ve 14438 sayılı karar ile istenen restorasyon projesinin Kurula
getirilmesine karar verilen taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olup, olmadığı, koruma grubu ve vergi
muafiyetinin  olup,  olmadığının  bildirilmesinin  istenildiği  Şişli  Belediye  Başkanlığı  Mali  Hizmetler
Müdürlüğünün 9.12.2013 gün ve 8953 sayılı yazısı ile Müdürlük raportörlerinin 24.02.2014  tarihli raporu, K-
139 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

                  
                            İstanbul İli, Şişli İlçesi, İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 619 ada, 40 parselde bulunan taşınmazın

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 25.7.1975 gün ve 8604 sayılı kararı ile II. grup korunması
gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescilli  olduğu,  vergi  muafiyetine  ilişkin  konunun  tapu  sahibinin  müracaatı  halinde
değerlendirilebileceğine karar verildi.


