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KARAR
İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Bozkurt  Mah.,  214 pafta,  1296 ada,  45 parselde yer  alan, 

herhangi  bir  sit  alanı  içerisinde  yer  almayan,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.06.2006 tarih ve 368 sayılı kararı ile korunması gerekli 
kültür varlığı olarak tescil edilen, tapu kayıtlarında sekiz kat yedi mesken bir dükkandan olan 
kargir  apartman niteliğinde  olan şahıs mülkiyetindeki  taşınmazın  korunması  gerekli  kültür 
varlığı olarak tescilinin kaldırılmasının istenildiği ilgilisinin 26.05.2014 tarih ve 1964 kayıt 
numaralı  başvurusu,güncel  tapu  kayıt  örneklerinin  gönderildiği  Şişli  Kaymakamlığı  Tapu 
Müdürlüğünün  19.06.2014  tarih  ve  20020435-8508/2828  sayılı  yazısı,  taşınmazın  vergi 
muafiyetinden  faydalanılıp  faydalanamayacağının  bildirilmesinin  istenildiği  Şişli  Belediye 
Başkanlığı Mali  Hizmetler Müdürlüğünün 19.08.2014 tarih ve 5476-1743263 sayılı  yazısı, 
söz konusu parselin 08.02.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve 
Çevresi  Uygulama  İmar  Planında  ve  13.09.2013  t.t.li  1/1000  ölçekli  kat  yükseklikleri 
hakkında tadil planında H:7 kat irtifada, bitişik nizam, Ticaret+ Konut sahasında kalmakta ve 
parsele  ait  52/3680 sayılı  imar  işlem dosyası  tetkikinde  ise  2981 sayılı  Yasa kapsamında 
28.03.1990 tarih, 90/904 sayılı ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin mevcut olduğunun 
bildirildiği  Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 
2014-8295-R-1731828-  6879  sayılı  yazısı,  taşınmazın  7.  bağımsız  bölüme  ilişkin  vergi 
muafiyetinden  faydalanılıp  faydalanılamayacağının  bildirilmesinin  istenildiği  ilgilisinin 
11.02.2015 tarih ve 537 kayıt numaralı başvurusu, Müdürlük uzmanlarının 18.05.2015 tarihli 
raporu K-1101 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Bozkurt  Mah.,  214 pafta,  1296 ada,  45 parselde yer  alan, 
İstanbul II Numaralı  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.06.2006 tarih ve 
368 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın 2981 sayılı 
Yasa kapsamında aftan yararlanan yapılardan olduğu anlaşıldığından korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescilinin kaldırılmasına karar verildi.


