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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu
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KARAR
İstanbul İli, Şişli İlçesi, İnönü Mahallesi, 53 pafta, 609 ada, 8 ve 9 parsellerde yer alan ,

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.06.1988 tarih ve 603
sayılı kararıyla 9 parseldeki yapıda 06.01.1984 tarih ve 72 numaralı Taşınmaz Kültür ve Tabiat
Varlıkları Yüksek Kurulunun prensip kararı gereğince basit bakım onarım yapılmasında eski eser
açısından sakınca  bulunmadığına,  İstanbul  I  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma
Kurulunun 13.07.1994 tarih ve 5819 sayılı kararıyla 8 parsellerde bulunan yapıların korunması
gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil  edilmelerine,  grup  kararının  alınabilmesi  için,  söz  konusu
yapıların  rölövelerinin  Kurulumuza  iletilmesine,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat
Varlıklarını  Koruma  Bölge  Kurulunun  11.06.2008  tarih  ve  1860  sayılı  kararında  8  parselde
bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın nasıl ve ne şekilde yıkılmasına
izin verildiğinin Belediyesince sorulmasına,  2863 sayılı  Yasaya göre yasal  işlem yapılmasına,
Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih  ve  660 sayılı  ilke
kararına göre restitüsyon ve rekonstrüksüyon projesinin Kurulumuza getirilmesine, 27.07.2011
tarih ve 4639 sayılı kararıyla 8 parselde bulunan yapının restitüsyonunun onaylanmasına, koruma
grubunun II olarak belirlenmesine, hazırlanacak rekonstrüksiyon projesinin Belediyesince imar
mevzuatına  göre  incelenerek  görüşüyle  Kurulumuza  iletilmesine  karar  verilen,  şahıs
mülkiyetindeki 8 ve 9 parsellerdeki taşınmaza ilişkin, vergi muafiyetinin talep edildiği ilgilisinin
13.11.2013 tarihli başvurusu, imar durum belgesi, halihazır belgesi, fotoğraf ve plan örneğinin
iletildiği Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.12.2013 tarih ve 2013-
13069-R-1687768-38211  sayılı  yazısı,  tapu  kaydının  iletildiği  Şişli  Kaymakamlığı  Tapu
Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 20023405.101.03/6910-4915 sayılı  yazısı,  Bakırköy 9.Ağır
Ceza Mahkemesinin 22.05.2012 tarih ve 2012/139 Değişik İş Nolu Kararında kovuşturmaya yer
olmadığına dair karara ilişkin itirazın reddine karar verildiğinin belirtildiği Hukuk Müşavirliğinin
24.02.2014 tarih ve 89020567-000-38039 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 06.06.2014 tarihli
raporu  K-492  numaralı  işlem  dosyası  eşliğinde  okundu,  ekleri  incelendi  yapılan  görüşmeler
sonucunda;

Şişli  İlçesi,  53  pafta,  609 ada,  9  parselde  yer  alan  taşınmazın  tescilinin  devamına  ve
koruma grubunun II olarak belirlenmesine, 9 parselin Ölçek Sokak’a bakan cephesinde yer alan
tek katlı ahşap yapının nasıl yıkıldığına açıklık getirilerek eski durumunu gösterir bilgi belge ve
fotoğrafların Belediyesinden istenilmesine, ilave katların yasal durumuna ilişkin Belediyesinden
bilgi  belge  istenilmesine,  özgün  durumunun  tespiti  için  rölöve  ve  restitüsyon  projelerinin
Kurulumuza  iletilmesine,  8  parsele  ilişkin  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını
Koruma Kurulunun 27.07.2011 tarih ve 4639 sayılı kararıyla istenilen rekonstrüksiyon projesinin
Kurulumuza iletilmesine, 8 ve 9 parsel sınırları  içerisinde yapılan inşai ve fiziki  müdahaleleri
(çelik  konstrüksiyon  imalatı)  yapan  sorumluları  hakkında  2863  sayılı  Yasa  kapsamında  suç
duyurusunda bulunulmasına karar verildi.


