
KARAR

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi, l87 pafta, l430 ada,4 parsel sayılı
taşınmaza ilişkin İstanbul Il Numaralı Külti,ir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
23.06.20|0 tarih ve 3599 sayılı kararının geçerli olduğuna ve söz konusu karar gereği rölövesi ile
restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine; çevre, can ve mal açısından gerekli güvenlik
önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesince alınmasına; korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
l430 ada 4 parselin korunma alanının 2863 sayılı Kanunun 8 inci ve 57 inci maddeleri ve Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi
kapsamında; l430 ada, 2.3, 5, 46,47, 50 paneller olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerde her
türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kuruldan izin alınmasına, korunma alanı içerisinde kalan
parsellerin tapu ve fen klasörlerindeki ilgili hanelere ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 'Korunma
alanında kalmaktadır' şerhi düşülmesine karar verildi
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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi, l87 pafta, l430 ada, 4 parsel sayılı,
özel mülkiyete ait, tapu kayıtlarında bahçeli ahşap ev niteliğinde ve 229,29 m' yüzölçümlü olan,
herhangi bir sit alanında yer almayan. İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varhklarını Koruma
Bölge Kurulunun 23.06.20l0 tarih ve 3599 sayılı karan ile korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve ve restitiisyonunun
iletilmesine karar verilen taşınmaza ilişkin; ahşap taşınmazın maddi imkanları yetersiz kaldığı
için restorasyonunun yapılamadığı, şu anki durumunun riskli olduğu ve yıkılmaya yüz tuttuğu,
yıkılma halinde can ve mal kaybı yaşanmasının an meselesi olduğu, artık yerin tarihi eser vasfı
taşımadığı belirtilerek konu hakkında yardımlaıımızın talep edildiği 16.02.202| tarih ve 608637
kayıt numaralı mail başvurusu, ahşap yapının riskli ve yıkılmak üzere olduğu, maddi imkanları
yetersiz kaldığı için restorasyonunun yapılamadığı, yapının tescil kaydının düşürülmesinin ve
depreme dayanıklı yeni bir bina inşa edilmesi talep edilerek konu hakkında yardımlanmızın talep
edildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer) 10.02.202| tarih ve 2100707l50 sayılı
başwrusu, 3|.03.2021 tarih ve 691463 kayıt numaralı uzman raporu ve ekleri okundu, 34,|3.582
numaralı işlem dosyası incelendi. yapılan görüşmeler sonucunda:
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