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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 78 pafta, 756 ada, 2 parselde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı  kararıyla belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.09.1974 tarih ve 8012 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescillenen ve arka kısmında teklif edilen yerde eski esere 5.00 m.den fazla yaklaşmamak, esas binaya olan bağlantının
zemin kattan sağlanmak şartı ile iki katlı yeni bir ilavenin yapılmasına sakınca bulunmadığına, buna göre hazırlanacak projenin
onaylanmak üzere Kurula iletilmesine karar  verilen,  adı  geçen  Kurulun 14.05.1967 tarih ve 3499 sayılı  kararında,  kurula
gönderilmiş olan yeni projelere göre istenen tadillerin yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilen, İstanbul II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2009 tarih ve 2479 sayılı kararıyla içindeki yeni bir yapıya ilişkin teklif
proje uygun bulunan,  Kurulumuzun 11.06.2014 tarih ve 2374 sayılı kararı ile 756 ada, 2 parselde yer alan yapıların işlenmiş
olduğu bir vaziyet planı ile bu yapılara ilişkin mimarlık tarihi raporunun Kurulumuza iletilmesine; parselin Kurulumuzca yerinde
incelenmesine, ağaçlara ilişkin talebin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca değerlendirilmesine karar verilen
Maliye  Hazinesi  mülkiyetindeki Gümüşsuyu Askeri  Hastanesi  binalarında yapılmak istenen bakım-onarım, asansör ilavesi,
yıldırım  ve  yangın  tesisatı  gibi  uygulamalar  ile  bahçedeki  ağaçların  budanması  talebine  ilişkin  Genelkurmay  Başkanlığı
Gümüşsuyu Asker Hastanesi Baştabipliğinin 12.03.2014 tarih ve 6522877-1130-129-14/(Emn. ve Hiz. Tk. K.)1471-471 sayılı,
12.03.2014 tarih ve 6522877-1130-130-14/(Emn. ve Hiz. Tk. K.)1471-470 sayılı, 12.03.2014 tarih ve 6522877-1130-128-14/
(Emn. ve Hiz. Tk. K.)1471-472 sayılı yazıları ile Müdürlük uzmanlarının 31.03.2014 tarihli raporu, H-2 sayılı işlem dosyası
eşliğinde okundu, ekleri incelendi, 24.06.2014 tarih ve 196 sayılı toplantı ile yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 78 pafta, 756 ada, 2 parselde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.09.1974 tarih ve 8012 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Gümüşsuyu
Askeri Hastanesinin tescilinin devamına, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, ana yapıya bitişik hamam binasının ve
parselin  sağında  bulunan  iki  yapının  da  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tesciline,  koruma  gruplarının  II  olarak
belirlenmesine, söz konusu tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon projeleri ile hamam yapısında yapılacak uygulamaları içeren
restorasyon projesinin kurulumuza iletilmesine,  yıldırımdan korunma sistemi  ve yangın  erken  uyarı  ile  yangın  söndürme
sisteminin tescilli kültür varlığı yapılarda tesis edilmesi durumunda buna ilişkin raporların Kurulumuza iletilmesine, poliklinik
binasına  yapılacak  olan  engelli  asansörünün  yapılabileceğine,  Gayrimenkul  Eski  Eserler  ve  Anıtlar  Yüksek  Kurulunun
13.09.1974 gün ve 8012 sayılı kararı ile izin verilmiş olan ilave yapıya ilişkin proje ile 11.06.2014 gün ve 2374 sayılı karar ile
istenilmiş olan 756 ada, 2 parselde yer  alan yapıların işlenmiş olduğu vaziyet  planı ile bu yapılara ilişkin mimarlık tarihi
raporunun kurulumuza iletilmesine  karar verildi.


