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İstanbul İli, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, 954 ada, 44 parselde bulunan, 13.12.2013
tarih ve 1863 sayılı kararımızla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, koruma grubu II olarak belirlenen,
Tapu  Müdürlüğünde  ve  Belediyesinde  bulunması  muhtemel  projelerinin  Kurulumuza  iletilmesi  istenen  Sadıklar
Apartmanı’nın tescil kararına itiraz edilen ve konunun yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği 14.01.2014 tarih ve
143 kayıt  numaralı  başvuru;  malikin  taşınmazın  riskli  yapı  olduğunun tespiti  için  gerekli  işlemleri  başlattığının
bildirildiği ve konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasının talep edildiği 27.01.2014 tarih ve 274 kayıt numaralı
başvuru; taşınmazın riskli yapı olduğunun ancak konu hakkında Bakanlığımızın görüşünün beklendiğinin belirtildiği
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  29.01.2014  tarih  ve  81446019-502.01/2954  sayılı  yazısı;  6306  sayılı  kanun
kapsamında yapılacak uygulamalarda, bu kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasının özellikle dikkate alınmasının ve yapının
yıkılmadan,  güçlendirilerek  restore  edilmesinin  talep  edildiği  18.02.2014  tarih  ve  551  kayıt  numaralı  başvuru;
taşınmazın 1984 yılına ait tadilat projesi ile 1986 yılına ait rölövesinin iletildiği Şişli Belediye Başkanlığının 21.02.2014
tarih  ve  2014-642/R-1696627  sayılı  yazısı;  taşınmazın  cephesindeki  çatlak  ve  kopmaların  çevrenin  can  ve  mal
güvenliği  açısından tehlike arz ettiği  hususunda İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığının 25.03.2014 tarih  ve
99896374/YD.001/56048  sayılı  yazısı;  taşınmazdan  taş  parçalarının  kopmaya  devam  ettiğinin  belirtildiği  ve
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının istendiği 24.02.2014 tarih
ve  11367120/529  sayılı  Müdürlük  yazısıyla  yapılan  yetkilendirmenin  sınırlı  olması  sebebiyle  güvenlik  önlemi
alınamadığının iddia edildiği 17.04.2014 tarih ve 1357 kayıt numaralı başvuru ile Müdürlük uzmanlarının 21.03.2014,
07.04.2014 ve 21.04.2014 tarihli raporları, K-1043 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

 İstanbul İli, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, 954 ada, 44 parselde bulunan taşınmazın
13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan özellikleri taşıdığına ve
korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescilinin  devamına;  can  ve  mal  güvenliği  açısından  gerekli  tedbirlerin
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı  ilke kararı uyarınca ilgilisi ve Belediyesi  tarafından alınmasına; taşınmazın rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 


