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KARAR

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömeravni Mahallesi, Beytülmalcı Mevkii, 87 pafta, 8 ada, 4
parselde  bulunan,  İstanbul  I  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Kurulunun
15.09.1992 tarih ve 4045 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 8
ada, 5 parselde bulunan taşınmazın komşuluğunda yer alan, 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı kararı
ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, Kurulumuzun 09.05.2012 tarih ve 430 sayılı kararı ile
günümüzde  yerinde  bulunmayan  taşınmaza  ilişkin  daha  kapsamlı  bilgi  belgelerin  Kurulumuza
iletilmesi  halinde  tescil  konusunun  Kurulumuzca  yeniden  değerlendirilebileceğine,  10.10.2012
tarih  ve  755  sayılı  kararı  ile  4  parsele  ilişkin  talebin  değerlendirilebilmesi  için  Kurulumuzca
yerinde inceleme yapılmasına, 05.12.2013 tarih ve 874 sayılı karar ile "...4 parsel sayılı taşınmaza
ilişkin iletilen belgelerin incelenmesi ve Kurulumuzca yerinde yapılan incelenme sonucunda; söz
konusu  4  parsel  sayılı  taşınmazın  2863  Sayılı  Yasanın  6.  maddesinde  belirtilen  özellikleri
taşımadığından korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil  edilmesine  gerek  olmadığına..."
karar verilen,  tapu kayıtlarında niteliği  ahşap ev olan,  şahıs mülkiyetindeki  tescilsiz  taşınmaza
ilişkin İl Özel İdare kayıtlarına göre 1932 tarihinden önce yapıldığının anlaşıldığı ve taşınmazın
varlığı ile yeterli bilgi belgelerin daha önceden Müdürlüğümüze iletildiği belirtilerek taşınmazın
eldeki  veriler  doğrultusunda rekonstrüksiyonun  yapılabilmesi,  korunması  gerekli  kültür  varlığı
olarak tescil edilmesi konusunun yeniden değerlendirilebilmesi ve ayrıca yapının plan şemasına
katkıda  bulunması  için  kazı  izninin  verilmesinin  istenildiği  ilgilisinin  28.08.2013  tarihli
başvurusu,  Müdürlük  uzmanlarının  04.09.2013  tarihli  raporu A-684   numaralı  işlem  dosyası
eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömeravni Mahallesi, Beytülmalcı Mevkii, 87 pafta, 8 ada, 4
parsel sayılı taşınmaza ilişkin iletilen belgelerin incelenmesi ve Kurulumuzca 28.11.2012 tarihinde
yerinde yapılan incelemesi sonucunda, taşınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil özellikleri taşımadığından, korunması gerekli kültür
varlığı olarak tescil edilmediği için yapının temel kazısının yapılmasına gerek olmadığına karar
verildi.


