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KARAR

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Primehmet Paşa Mahallesi, 2 pafta, 2994 ada, 14 parselde yer
alan, özel mülkiyete ait olan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, İstanbul I Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün 12.01.2000 tarih 11555 sayılı kararı
ile  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil  edilen,  “Halıcıoğlu  Sütlüce  Bölgesi  1/1000
Uygulama İmar Planı” nda “Kültür Tesis Alanı” fonksiyonunda yer alan taşınmaza ilişkin rölöve ve
restitüsyon projesinin değerlendirilmesinin talep edildiği ilgilisinin 22.06.2012 tarihli başvurusu ile
revize edilmiş rölöve ve restitüsyon projesinin iletildiği ilgilisinin 22.04.2013 tarihli başvurusu ve
sergi  amaçlı  hazırlanan  restorasyon  projesinin  imar  mevzuatına  göre uygun görüşle  2863 sayılı
Kanun kapsamında değerlendirilmesinin talep edildiği Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nın 13.06.2013
tarih 85296374/2013-8660 sayılı yazısı,  Müdürlük uzmanlarının 14.06.2013 tarihli raporu K-1979
numaralı  işlem dosyası  eşliğinde  okundu,  ekleri  incelendi,  söz  konusu  taşınmaz  04.03.2014
tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli,  Beyoğlu İlçesi,  Primehmet Paşa Mahallesi,  2 pafta,  2994 ada,  14 parseldeki
tescilli  yapının  koruma  grubunun II  (iki)  olarak  belirlenmesine;  özgün yapı  ve  mimarlık  tarihi
araştırmasının  iletilmesine,  hazırlanan  raporda  yararlanılan  kaynakların  belirtilmesine;  rölövede
dönem, malzeme ve bozulma analizlerinin işlenmesine; belgelere dayalı restitüsyonun iletilmesine;
restorasyon projesinin müdahale paftası hazırlanarak iletilmesine; söz konusu tescilli 14 parselde
yer  alan  2.  yapıda  izinsiz  olarak  yapıldığı  anlaşılan  inşai  ve  fiziki  müdahalelerin  sorumluları
hakkında yasal işlem yapılmasına, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun
6.maddesi kapsamında belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyonunun
Kurulumuza  iletilmesine;  ayrıca  söz  konusu  14  parselin  komşuluğunda  yer  alan  2994  ada,  2
parselde bulunan taşınmazın da 2863 sayılı  Kanunun 6.maddesi kapsamında belirtilen özellikleri
taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II
(iki) olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyonunun Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


