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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacıhüsrev Mahallesinde 22.10.2012 tarih ve 2012/3901 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede, 2765 adada Park Alanı'na ayrılan sahada
bulunan; Eski 1629 ada 11 Nolu parselde yer alan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 23.10.2009 tarih ve 2986 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma grubu II
olarak belirlenen; Kurulumuzun 24.02.2016 tarih ve 4223 sayılı kararı ile rölövesi ve Kurulumuzun
10.06.2016 tarih ve 4478 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun bulunan yapı ile Eski 1629 ada, 7
Nolu parselde iken, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
28.05.2008  tarih  ve  1809  sayılı  kararı  ile  tescil  edilerek  koruma  grubu  II  olarak  belirlenen,
Kurulumuzun 24.02.2016 tarih ve 4223 sayılı kararı ile rölövesi ve restitüsyon projesi uygun bulunan
yapının bitişik vaziyette biraraya getirileceği alana isabet eden, Kurulumuzun  23.09.2016 tarih ve
4805 sayılı kararında “19.03.2013 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 'İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,
İstiklal Mahallesinin riskli alan ilan edilen kısmına ilişkin' nazım ve uygulama imar planlarında yeşil
alan (park) olarak işaretli alanda yeni bir parsel ihdas edilerek fonksiyonunun Sosyal ve Kültürel
Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik iletilen plan tadilatı teklifinin 2863 sayılı yasa açısından
sakınca olmadığına, oluşturulacak yeni parselde Eski 1629 ada 7 ve 11 nolu parsellerdeki yapılara
ilişkin  rekonstrüksiyon  ve  restorasyon  projelerinin  Kurulumuza  iletilmesine”  hükmedilen  alana
ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 23.12.2017 tarih ve
E.21027 sayılı ve 09.02.2017 tarih ve E.2487 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 20.03.2017
tarihli raporu A-495 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

İstanbul  İli,  Beyoğlu İlçesi,  Hacıhüsrev  Mahallesi,  Eski  1629 ada 11 Nolu parselin  yer
aldığı 2765 adadaki Park Alanı'ndan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonlu kısmın ayrılmasına
ilişkin 08.11.2016 tarihle onaylı plan tadilatı Kurulumuzun 23.09.2016 tarih ve 4805 sayılı kararı
doğrultusunda hazırlanmış olduğundan bilgi alındığına, 2765 adadaki park alanından “a” parselin
ekli  kroki  gösterildiği  şekliyle  “parktan  ihdas”  edilmesinde  sakınca  olmadığına,  “a”  parseli
çevreleyen park alanının Eski 1629 ada 11 parseldeki tescilli yapı ile buraya nakledilecek Eski 1629
ada 7 parseldeki tescilli yapının koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

                            


