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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 115 pafta, 123 ada, 15 parselde yer alan, 

Cercis Kilisesi Vakfı mülkiyetine ait, 57,13 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, İstanbul I Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen 

Kentsel Sit Alanında kalan, 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu ilçesi koruma amaçlı 

uygulama imar planında konut+ticaret alanında kalan, tescil kaydı bulunmayan, İstanbul I Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 02.07.1999 tarih ve 10920 sayılı kararı ile tescil 

edilen 124 ada 5 parseldeki taşınmazın karşı komşuluğunda ve İstanbul II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.08.2018 tarih ve 6606 sayılı kararı ile tescil edilen 

123 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yan komşuluğunda kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.12.2016 tarih ve 5029 sayılı kararı ile 123 ada 15 

parselde yer alan taşınmazın ilgilileri ve idaresince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak 

yıkılmasında, taşınmaza ilişkin iletilmiş olan teklif mimari projenin uygulanmasında ve parselin 

istikamet önünde kalan kısmının yola terk işlemlerinin uygulanmasında 2863 sayılı Yasa ve 

25.02.2016 gün ve 536 sayılı İlke Kararı kapsamında sakınca bulunmadığına, 19.04.2019 tarih ve 

7367 sayılı kararı ile 123 ada, 15 parselde ilgili Müze denetiminde yüzey araştırması yapılarak 

araştırma sonucunda çıkan bulgulara ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, bu süreçte 

söz konusu parselde yukarda bahsedilen işlemlerin dışında herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına ve onaylı projenin uygulama konusunun parseldeki araştırma sonucu 

hazırlanacak bilgi ve belgelerin iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, 25.07.2019 tarih ve 

7632 sayılı kararı ile parselde ilgili Müze denetiminde kazı çalışması yapılmasına, kazı çalışmasına 

ilişkin rapor ve fotoğraflar ile kalıntılara ilişkin rölöve ile restitüsyon projesinin Kurulumuza 

iletilmesine, bu süreçte söz konusu parselde yukarda bahsedilen işlemlerin dışında herhangi bir 

inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına ve onaylı proje konusunun parseldeki kazı çalışması 

sonucu hazırlanacak bilgi ve belgelerin iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, 27.08.2021 

tarih ve 9600 sayılı kararı ile parselde yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kalıntıların 

2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı görüldüğünden tesciline ilişkin kurum 

görüşlerinin Kurulumuza iletilmesine, kazı rölövesi ile kazı analitik rölövesinin kurum görüşleri 

iletildikten sonra değerlendirilmesine karar verilen taşınmaza ilişkin kurum görüşünün iletildiği 

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ nün 21.09.2021 tarih ve 1731098 sayılı yazısı 

ve İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü`nün 05.10.2021 tarih ve 125670 sayılı yazısı, 28.10.2021 

tarihli 1017900 evrak kayıt numaralı uzman raporu okundu, 34.13.1665 numaralı işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 115 pafta, 123 ada, 15 parselde yapılan 

kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kalıntıların 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen  
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nitelikleri taşıdığı görüldüğünden II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine tescil ve koruma grubu şerhinin işlenmesine, tescil fişinin uygun 

olduğuna, iletilen kalıntı rölövesi ile analitik rölövenin korunması gerekli kalıntıları ayrıntılı olarak 

tanımlamadığı görüldüğünden uygun olmadığına, 09.12.2016 tarih ve 5029 sayılı Kurul kararı ile 

onaylı mimari projede kalıntılara ilişkin tespitler yer almadığından kalıntıların korunması ve 

sergilenmesine yönelik önerileri içeren ve kalıntılar ile öneri yapının ilişkisini gösteren projenin 

kalıntı rölövesi ile birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

  

   

    
 

 

   

      
   

   

      

  
 

  
 

    
   
   
  

 

 

 


