
  T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

            Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-280     Toplantı Yeri
            Karar Tarihi ve No      : 21.01.2016-4078                        İSTANBUL

 KARAR
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Tırmık Sokak, 207 pafta, 1379 ada, 8 parselde yer

alan, herhangi bir sit alanında ya da tescilli yapı komşuluğunda yer almayan, İstanbul I Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.02.2001 tarih ve 12587 sayılı kararıyla taşınmazın tekniğine
uygun  rölövesi  ve  ayrıntılı  fotoğraflarının  Kurulumuza  getirilmesinden  sonra  yıkılması  hususunun
incelenebileceğine, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.07.2012 tarih ve 604
sayılı kararıyla 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için, taşınmaza ilişkin her türlü
bilgi  ve belgenin  Kurulumuza iletilmesine,  07.05.2013 tarih  ve 1337 sayılı  kararıyla  Kurul  arşivinde
yapılan incelemede parselde ahşap bir yapının bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu yapının ne zaman
ve ne  şekilde  yıkıldığına  ilişkin  Belediyesinden  ve  ilgililerinden  bilgi  ve  belgelerin  istenmesine,  söz
konusu  belgelerin  Kurulumuza  iletilmesinden  sonra  konunun  değerlendirilebileceğine  karar  verilen,
hazine mülkiyetindeki tescilsiz taşınmaza ilişkin,  her türlü bilgi belgelerinin birer örneğinin 27.06.2012
tarihli yazıları ile Müdürlüğümüze gönderildiği belirtilerek İdarelerince yapılacak satış işlemine ilişkin
görüşün  istenildiği İstanbul  Valiliği  Defterdarlık  Avrupa  Yakası  Milli  Emlak  Dairesi  Başkanlığının
03.04.2015 tarih ve 33224 sayılı yazısı,  imar işlem dosyasında yapılan incelemede söz konusu binada
zamanla oluşan olumsuzluklardan dolayı 25.09.1998 tarih ve 98/3855 sayılı statik rapor tanzim edildiği,
ne zaman ve ne şekilde yıkıldığına dair herhangi bir bilgi belgeye rastlanılmadığının belirtildiği Beyoğlu
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2015 tarih ve GD.3259, G.205157, Ç.7512
sayılı yazısı,  Müdürlük uzmanlarının 21.12.2015 tarihli raporu K-2120 numaralı işlem dosyası eşliğinde
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Tırmık Sokak, 207 pafta, 1379 ada, 8 parselde
eski bilgi,  belgelere göre yer  alan taşınmazın 2863 sayılı  Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri
taşıdığından  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescil  edilmesine,  koruma  grubunun  II  olarak
belirlenmesine,  rekonstrüksiyona  yönelik  restitüsyon  projesinin  Kurulumuza  iletilmesine,  satışında
sakınca bulunmadığına karar verildi.


