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KARAR
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 556 (eski 208) ada, 3 parselde bulunan; İstanbul I Numaralı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.10.1993 tarih ve 5043 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilen eski 58 pafta, 2107 ve 2108 parsel sayılı taşınmazlardan, eski 2107 parsel sayılı taşınmaz
olduğu anlaşılan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.06.2006 tarih ve 392
sayılı kararında "...  58 pafta, 2107 parsel olarak tescil edilen taşınmazın imar uygulaması sonucu parsel numarası
değiştiği  anlaşıldığından,  uygulama  sonucu  yeni  parsel  numarası  olan  208  ada,  3  parselin  tapu  kayıtlarında
korunması  gerekli  kültür  varlığı  şerhinin  konulmasına;  söz  konusu  kararla  tescil  edilen  diğer  parsellerin  de
bulunduğu alanda imar uygulaması yapıldığı anlaşıldığından, alana ilişkin imar uygulaması öncesi ve sonrasına
ilişkin bilgi-belgenin kurulumuza iletilmesine; 208 ada, 3 parselde yer alan korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescilli yapının koruma grubunun II olarak belirlenmesine; yapıda, 11.06.2005 gün 25842 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Yönetmeliğin  4.  maddesi  a  ve  b  bentlerinde  belirtilen  tamirat  ve  tadilatların  ...
belediyesi denetiminde yapılabileceğine; tadilat tamiratı aşan uygulamalar söz konusu olması durumunda rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projesinin kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi." denen, kahvehane vasıflı, özel
mülkiyetteki  taşınmazın  çatı  onarımı  için  basit  onarım izni  verilip  verilemeyeceğinin  sorulduğu Eyüp  Belediye
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.07.2015 tarih ve 30804787-310.05/12166/S-5546-5411 sayılı yazısı;
208 ada,  1 parselin,  eski  3198 parsele;  208 ada,  2 parselin eski  2108 parsele;  3 parselin de eski  2107 parsele
oturduğunun  belirtildiği  Eyüp  Belediye  Başkanlığı  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğünün  29.05.2015  tarih  ve
75340015/1827-4315 sayılı yazısı; 208 ada, 1 ve 2 parsellerin tescil durumlarının incelenmesinin talep edildiği Eyüp
Belediye  Başkanlığı  İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2015 tarih ve 30804787-310.05/S-1834-1296 sayılı
yazısı ve Müdürlük uzmanlarının 07.03.2016 tarihli raporu, A-610 ve A-288 sayılı işlem dosyaları eşliğinde okundu;
ekleri incelendi; yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 556 (eski 208) ada, 1 parselde bulunan taşınmazın bugünkü
durumu, yeni  556 (eski 208) ada, 2 ve 3 parsellere (eski 58 pafta, 2108 ve 2107 parsellere) ait  tespit  fişindeki
fotoğrafla  karşılaştırıldığında,  yapının  yükseldiği  ve  cephesinin  değiştiği  anlaşıldığından,  1  parselde  yapılan
uygulamalara ilişkin her türlü bilgi ve belgenin Belediyesince Kurulumuza iletilmesine; tescilli 556 (eski 208) ada, 3
parselin  cephe  kaplamasının  değiştirilmesinden  sonra  saçak  altındaki  frizin,  pencere  üzerlerindeki  bezemesiz
madalyonların yok olduğu ve yapının girişine sonradan ahşap konstrüksiyonlu bir sundurma eklendiği anlaşıldığından,
söz konusu uygulamaların nasıl ve ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine; 3 parselin
çatısında yapılan basit onarımın sakıncası olmadığına; bugünkü 556 ada, 2 ve 3 parsellerin (eski 58 pafta, 2108 ve
2107 parseller) korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunun, 1 parselin korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescili konusunun yukarıda istenen bilgi ve belgeler iletildikten sonra değerlendirilebileceğinin Eyüp Belediye
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilmesine karar verildi.


