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KARAR
İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Teşvikiye  Mah., 101 pafta,  828 ada,  28 parselde yer  alan, 

Kurulumuzun  29.04.2014  tarih  ve  2233  sayılı  kararı  ile  Kurulumuzca  yerinde  inceleme 
yapılmasına; 25.06.2014 tarih ve 2389 sayılı kararı ile "... 828 ada, 28 parselde yer alan yer 
alan taşınmaza ilişkin talebin değerlendirilebilmesi  için Kurulumuzca  10.06.2014 tarihinde 
yerinde  yapılan  incelemesi  sonucunda,  taşınmazın  2863  Sayılı  Yasanın  6.  maddesinde 
belirtilen  özellikleri  taşıdığından  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak tescil  edilmesine, 
koruma grubunun II olarak belirlenmesine, özgün durumunun tespit edilebilmesi için rölöve 
ve  restitüsyonunun  Kurulumuza  iletilmesine...",  15.10.2014 tarih  ve  2719 sayılı  kararı  ile 
"...28  parselde  yer  alan  taşınmaza  ilişkin  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil 
edilmesi  kararının  yeniden  değerlendirilmesinin  istenildiği  talep  ve  eklerinin  incelenmesi 
sonucunda Kurulumuzun 25.06.2014 tarih ve 2389 sayılı  kararının geçerli  olduğuna, karar 
gereği rölöve, restitüsyonunun Kurulumuza iletilmesine...",  16.05.2015 tarih ve 3519 sayılı 
kararı  ile  "...  28  parselde  yer  alan  taşınmaza  ilişkin  talebin  değerlendirilebilmesi  için 
Kurulumuzca  yerinde  inceleme  yapılmasına..."  karar  verilen,  Kurulumuzca  28.07.2015 
tarihinde yerinde incelemesi yapılan, tapu kayıtlarında 185.50m.² yüzölçümlü altı katlı on dört 
bağımsız bölümlü kargir apartman niteliğinde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer 
almayan, şahıs mülkiyetindeki   taşınmaza ilişkin Genel Müdürlüğümüze itirazda bulunulduğu, 
konunun henüz Yüksek Kurul gündemine alınmadığı, daha önceden 776 ada, 14 parsele ilişkin  
itiraz  sonucu  Koruma  Yüksek  Kurulu'nun  24.07.2014  tarih  ve  323  sayılı  kararı  ile  tescili  
kaldırılan yapı ile cephe ve mimari özellikleri bakımından değerlendirilmesi sonucunda benzer  
niteliklere haiz olduğunun belirtilerek taşınmaza ilişkin raporun yazı ekinde gönderildiğinin ve 
konunun  Kurulumuz  tarafından  değerlendirilerek  Genel  Müdürlüğümüze  bilgi  verilmesinin 
istenildiği  Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.04.2015 tarih 
ve 96165955-165.01-68837 sayılı yazısı,  Müdürlük uzmanlarının 08.06.2015 tarihli raporu  K-
1089 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  İstanbul İli,  Şişli  İlçesi,  Teşvikiye Mah., 101 pafta,  828 ada,  28 parselde yer  alan 
taşınmazın  sokağa  ölçek  verdiği  ve  sokak  genelinde  benzer  özellikli  tescilli  yapıların 
bulunduğundan, Cumhuriyet Dönemi mimari yapı özellikleri taşıdığından, taşınmaza ilişkin 
Kurulumuzun  15.10.2014 tarih ve 2719 sayılı kararının geçerli olduğuna, karar gereği rölöve, 
restitüsyonunun Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


