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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Caddesi, 23 pafta, 466 ada, 13
parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993
tarih ve 4720 sayılı kararıyla belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.06.1988 tarih ve 637 sayılı kararıyla eski eser olmadığına karar verilen
ancak İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2006 tarih ve 349
sayılı  kararı  ile korunması gerekli  kültür varlığı  olarak tescilinin devamına ve koruma grubunun II olarak
belirlenmesine karar verilen, 11.03.2014 tarih ve 2125 sayılı kararımızda “…taşınmazın zemin katındaki taklit
süsleme ve kaplamaların kaldırıldığı anlaşıldığından bu konuda yapılacak işlem bulunmadığına; 6306 sayılı
yasaya göre riskli yapı tespiti ilgili Bakanlığın yetkisinde olmakla beraber, tescilli kültür varlığı yapılardaki her
türlü fiziki  uygulamaya ilişkin karar alma yetkisi  münhasıran Koruma Bölge Kurullarına ait olduğundan,
taşınmazın  riskli  olduğu  bildirilen  durumunun  Kurulumuzca,  rölöve,  restitüsyon  ve  restorasyon  projesi
eşliğinde  değerlendirilebileceğine;  can  ve  mal  güvenliği  açısından  gerekli  tedbirlerin  Kültür  ve  Tabiat
Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulunun  05.11.1999  tarih  ve  660  sayılı  ilke  kararı  uyarınca  ilgilileri  ve
Belediyesince  alınmasına  karar  verildi.”  denen  taşınmazın  tescil  kaydının  kaldırılmasının  ve  rölövesi  ile
restitüsyon  projesinin  onaylanmasının  talep  edildiği  09.10.2013 tarih  ve  2974 kayıt  numaralı  başvuru  ile
Müdürlük uzmanlarının 11.04.2014 tarihli raporu K-317 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Caddesi, 23 pafta, 466 ada, 13
parsel  sayılı  taşınmazın  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescilinin  devamına,  rölövesinin  uygun
olduğuna,  belgelerle  desteklenmeyen  ve  yapının  1988  yılına  ait  fotoğraflarıyla  örtüşmeyen  restitüsyon
projesinin uygun olmadığına, son katın yasal durumuna ilişkin bilgi-belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar
verildi.


