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KARAR
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokak, K-113 pafta, 2955 ada, 6 ve 7

parsel (eski 1598 ada, 7 ve 8) sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 11.10.2004 tarih ve 184 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 2898 ada, 25 parselin
ve 1598 ada, 6 parselin (yeni 2955 ada, 27 parsel) koruma alanında kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2008 tarih ve 1818 sayılı kararıyla saha araştırması istenen; adı geçen
Kurulun 11.05.2011 tarih ve 4477 sayılı kararında “… 1598 ada, 7 ve 8 parsele ilişkin Kurulumuzun 28.05.2008 gün ve
1818 sayılı karar gereği her iki parselin saha araştırması istenmiş olup sadece 7 parselin saha araştırma raporu
iletildiğinden 8 parselin saha araştırması yapılarak sonucun Kurulumuza iletilmesine, ayrıca 7 parselde tespit edilen
kalıntılar nedeniyle izinsiz hiçbir işlem yapılamayacağına karar verildi.”; 13.03.2013 tarih ve 1161 sayılı kararımızda
“… 2955 ada, 6 ve 7 parsel (eski 1598 ada, 7 ve 8 parsel) hakkında, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu tarafından,  eski ada ve parsel numaraları  belirtilerek alınan ancak parsel numaralarında
karışıklık  bulunan  11.05.2011  tarih  ve  4477  sayılı  kararın  ikinci  paragrafının,  “İstanbul  İli,  Beyoğlu  İlçesi,
Pirimehmetpaşa Mahallesi,  Turşucu Hüseyin Sokak,  K-113 pafta,  1598 ada,  7 ve 8 parsele ilişkin Kurulumuzun
28.05.2008 gün ve 1818 sayılı kararı ile her iki parselde saha araştırması yapılması istenmiş olup sadece 8 parselin
saha araştırma raporu iletildiğinden, 7 parselin saha araştırmasının da yapılarak araştırma sonucunun Kurulumuza
bildirilmesine, ayrıca 8 parselde tespit edilen kalıntılar nedeniyle izinsiz hiçbir işlem yapılamayacağına karar verildi.”
şeklinde düzeltilmesine; 2955 ada, 7 parselde bulunan tonozlu yapı kalıntısının tamamen ortaya çıkarılması ve 6
parselde  devam edip  etmediğinin  kesin  olarak  tespit  edilebilmesi  için  ilgili  müze  denetiminde  kazı  çalışmasının
yapılmasına,  kazı  sonucunda  hazırlanacak  raporun  Kurulumuza  iletilmesine;  6  parsel  sayılı  taşınmazın  satışı
konusunun değerlendirilmesi için kazı sonucunun beklenmesine; bu çalışmaların sonucu Kurulumuza iletilinceye kadar
her iki parselde de izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağına karar verildi.” denen taşınmazlardan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan, 267,63 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı 6 parselin satışı için izin verilmesinin
talep edildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27.11.2012 tarih ve M.34.0.İBB.0125.34.18. TN.1267453-
220154 sayılı yazısı; yapılan kazılar sonucunda, şahıs mülkiyetinde olan, 368,21 m2 yüzölçümlü, tapu kaydında niteliği
çiçek bahçesi olarak geçen 7 parselde muhtemelen Geç Bizans dönemine ait tonozlu bir sarnıcın ortaya çıkarıldığının
ancak 6 parsel sınırında açılan sondajda 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilecek herhangi bir kültür varlığına
rastlanmadığının bildirildiği 23.01.2014 tarihli uzman raporunun iletildiği İstanbul Valiliği İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 92207046-160.02/2014-351 sayılı  yazısı ile Müdürlük uzmanlarının 28.04.2014
tarihli raporu, K-3729 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün, 7 parselde bulunan ve muhtemelen Geç Bizans dönemine ait olan
sarnıcın  6  parselde  devam  etmediğinin  belirtildiği  23.01.2014  tarihli  raporu  doğrultusunda,  söz  konusu  sarnıcın
bulunduğu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokak, K-113 pafta, 2955 ada, 7
parselin korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline; 2955 ada, 6 parselin satışında sakınca bulunmadığına; 6 ve 7
parsellerde Kurulumuz izni alınmadan inşai ve fiziki uygulama yapılmamasına karar verildi.


