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KARAR
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 127 pafta, 947 ada, 34 parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.04.2001 tarih ve 12742 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescilli 42 parselin bitişiğinde yer alan tescilsiz taşınmazın, 43 parsel sayılı yerde yapılan yıkım faaliyeti
nedeniyle zarar gördüğü hususunda 04.10.2016 tarih ve 4315 kayıt numaralı başvuru, Şişli Kaymakamlığı İlçe Yazı
İşleri Müdürlüğünün 10.10.2016 tarih ve 24897546-492-E.2378 sayılı yazısı, 43 parseldeki yapının yıkımı sırasında
herhangi bir tescilli yapının zarar görmediğinin ifade edildiği  Şişli Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün
02.11.2016 tarih ve 2016/19371-R/2061719-19353/46041 sayılı yazısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün konuya ilişkin 03.11.2016 tarih ve
99896374/YD.001-192131-2279 sayılı  ve 18.11.2016 tarih ve 99896374/YD.001/202411-2397 sayılı  yazıları  ile
Müdürlük uzmanlarının 20.02.2017 tarihli raporu K-1269 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda; 

 İstanbul İli, Şişli İlçesi, 127 pafta, 947 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz ile 947 ada, 40 parsel sayılı taşınmazın,
2863 sayılı yasanın 6. maddesinde ve 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren  Korunması  Gerekli  Taşınmaz  Kültür  Varlıklarının  ve  Sitlerin  Tespit  ve  Tescili  Hakkında  Yönetmelik'te
tanımlanan özellikleri taşımaları ve 42 parsel sayılı  yerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı taşınmaz ile
oluşturdukları bütünlük nedeniyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillerine, koruma gruplarının II olarak
belirlenmesine;  ekteki  haritada  sınırları  gösterilen  alanın,  söz  konusu  taşınmazların  koruma  alanı  olarak
belirlenmesine; 34 parsel sayılı taşınmazda, 43 parseldeki yıkımdan zarar gören kısımların basit onarım kapsamını
aşmayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı KUDEB denetiminde onarılabileceğine; 42 parselde yer
alan ve zemin katında cephe karakterini etkileyecek müdahalelere maruz kaldığı anlaşılan tescilli taşınmazın koruma
grubunun II olarak belirlenmesine, özgün durumunun tespiti için rölövesinin ve restitüsyon projesinin ivedilikle
Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

                            


