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           İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi, 3 pafta, 315 ada, 59 parselde yer alan,
İstanbul  I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720
sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanında kalan, Kurulumuzun 12.02.2014 tarih ve 2074 sayılı kararı ile geçiş
dönemi koruma esasları  ve kullanma şartları  belirlenen, Gayrimenkul Eski Eserler  ve Anıtlar Yüksek
Kurulunun  21.06.1963  tarih  ve  2118  sayılı  kararı  ile,  315  ada,  59  parselde  bulunan  Rum Ortodoks
Panaiya Kilisesinin  eski eser olduğuna karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 01.12.2004 tarih ve 311 sayılı  kararı ile,  ''..315 ada, 59 parselde yer alan
Panagia  Kilisesi  rölövesinin  uygun  olduğuna,  koruma  grubunun  I  olarak  belirlenmesine,  ...”  karar
verilen, ve 22.06.2004 tarih ve 16254 sayılı kararı ile, ''...315 ada, 59 parselde yer alan, Gayrimenkul
Eski  Eserler  ve  Anıtlar  Yüksek Kurulunun 23.06.1963 gün ve 2118 sayılı  kararı  ile  tescilli  Panayia
Kilisesi'nde yapılacak onarımlar basit onarım kapsamını aştığından 660 sayılı ilke kararı kapsamında
hazırlanacak rölövenin Kurula getirilmesine karar verildi.'' ve İstanbul  II Numaralı  Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.07.2008 tarih ve 1965 sayılı kararı ile; ''...  Panayia Kilisesi'ne
ait restitüsyon, restorasyon projesi ile tezyinat projesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 tarih gün ve 680 sayılı ilke kararı uyarınca uygulamanın kurul
kararlarına  uygun yapılması  için  gerekli  mesleki  denetim sorumluluğunun  müellif  mimar  tarafından
üstlenilmesine karar verildi.''  denilen, Kurulumuzun 11.03.2014 tarih ve 2119 sayılı kararı ile Panagia
Kilisesi  lojmanına  ilişkin  konunun  ayrıntılı  olarak  değerlendirilebilmesi  için  yerinde  inceleme
yapılmasına karar verilen, mülkiyeti Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı'na ait olan
Panagia  Kilisesi  lojman  yapısına ilişkin  01.04.2014  tarihinde  yerinde  inceleme  yapıldı.  Yapılan
görüşmeler sonucunda: 

  İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi, 3 pafta, 315 ada, 59 parselde bulunan
Panagia Kilisesi'ne ait ofis yapıları, güvenlik kulübesi, lojman yapıları, konut yapısı ile Patrik konutunun
2863 sayılı  yasanın 6.  maddesinde belirtilen özellikleri  taşımaları  nedeniyle  korunması  gerekli  kültür
varlıkları olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II olarak belirlenmesine, ayrıca lojman yapısına
ait  dönem,  malzeme  ve  hasar  analizlerini  içeren  analitik  rölöveler  ve  yapının  dönemlerini  irdeleyen
restitüsyon projelerinin (I. ve II. Dönem) Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirileceğine
karar verildi.


