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       KARAR

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi,  1615 ada, 23 parselde bulunan, herhangi bir tescil
kaydı bulunmayan,  herhangi bir sit alanında kalmayan mülkiyeti  İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan
komşuluklarını  ve  kendisinin tescil  kaydı  olmayan  İstanbul  geneli,  türbe,  hazire  ve kabir  yerlerine  ilişkin
tespitlerin yapılması, gerekli olan tescil ve grup kararlarının alınması, proje+ uygulama onay- süreç takibinin
yapılması  kapsamında Beyoğlu İlçesi  sınırları  içerisinde yer  alan türbe,  kabir  ve mezarlık yerlerine ilişkin
envanter durum tespit çalışması yapıldığı ve yazı eki ile gönderilen listede yer alan tescil ve/veya grup kararları
bulunmayan türbe, kabir ve hazire yerleri ile ilgili gerekli proje ve uygulama çalışmaların yapılabilmesi için
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 18.maddesi gereğince grup kararlarının ve tescil
durumlarının bildirilmesinin istendiği,  Müdürlüğünüz tarafından Beyoğlu ilçesi  sınırları  içerisinde 123 adet
türbe, kabir ve mezarlık yerlerine ilişkin envanter durum tespit çalışması yapılmış olup, ek listede bilgileri
verilen Başkanlığınız sorumluluğunda 33 adet yer tespit edilmiş, konuya ilişkin KUDEB arşivinde yer alan 2009
yılına kadar taranmış olan tüm Kurul Kararları ve daha sonrasında sonrasında Başkanlığınıza iletilmiş olan tüm
kararlar  incelenmiş  ancak  bahsi  geçen  33  adet  yer  ile  ilgili  tescil  ve  grup  kararlarına  ulaşılmadığı
Müdürlüğünüzce yapılan araştırma ve çalışmalar kapsamında elde edilen veriler yazı ekinde sunulduğu, türbe,
kabir ve hazire yerleri ile ilgili gerekli proje ve uygulama çalışmalarının yapılabilmesi için 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Kanununun  18.maddesi  gereğince  grup  ve  tescil  durumlarının  bildirilmesinin
istendiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğünün 04.08.2017 tarih ve 69178850-779-İBB.154580 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlük uzmanlarının
15.02.2018.2018 tarihli rapor ve ekleri, H-94 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;                  

İstanbul  İli,  Beyoğlu  İlçesi,  Kaptanpaşa  Mahallesi,  1615 ada,  23  parselde  yer  alan  hazirenin
Rölövesinin Kurulumuza iletilmesine, korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ve  koruma grubun
1 olarak belirlenmesine karar verildi 


	KARAR
	İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1615 ada, 23 parselde bulunan, herhangi bir tescil kaydı bulunmayan, herhangi bir sit alanında kalmayan mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan komşuluklarını ve kendisinin tescil kaydı olmayan İstanbul geneli, türbe, hazire ve kabir yerlerine ilişkin tespitlerin yapılması, gerekli olan tescil ve grup kararlarının alınması, proje+ uygulama onay- süreç takibinin yapılması kapsamında Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde yer alan türbe, kabir ve mezarlık yerlerine ilişkin envanter durum tespit çalışması yapıldığı ve yazı eki ile gönderilen listede yer alan tescil ve/veya grup kararları bulunmayan türbe, kabir ve hazire yerleri ile ilgili gerekli proje ve uygulama çalışmaların yapılabilmesi için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 18.maddesi gereğince grup kararlarının ve tescil durumlarının bildirilmesinin istendiği, Müdürlüğünüz tarafından Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde 123 adet türbe, kabir ve mezarlık yerlerine ilişkin envanter durum tespit çalışması yapılmış olup, ek listede bilgileri verilen Başkanlığınız sorumluluğunda 33 adet yer tespit edilmiş, konuya ilişkin KUDEB arşivinde yer alan 2009 yılına kadar taranmış olan tüm Kurul Kararları ve daha sonrasında sonrasında Başkanlığınıza iletilmiş olan tüm kararlar incelenmiş ancak bahsi geçen 33 adet yer ile ilgili tescil ve grup kararlarına ulaşılmadığı Müdürlüğünüzce yapılan araştırma ve çalışmalar kapsamında elde edilen veriler yazı ekinde sunulduğu, türbe, kabir ve hazire yerleri ile ilgili gerekli proje ve uygulama çalışmalarının yapılabilmesi için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 18.maddesi gereğince grup ve tescil durumlarının bildirilmesinin istendiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün 04.08.2017 tarih ve 69178850-779-İBB.154580 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlük uzmanlarının 15.02.2018.2018 tarihli rapor ve ekleri, H-94 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
	İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1615 ada, 23 parselde yer alan hazirenin Rölövesinin Kurulumuza iletilmesine, korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ve koruma grubun 1 olarak belirlenmesine karar verildi

