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         Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi, 13 pafta, 12744  parselin ve Kağıthane Caddesi'nde yol 
altında kalan bir adet tonozlu yapı ile  8407 ada, 4 parselin komşuluğunda ve Kağıthane Caddesi'nde 
yol altında kalan ve  herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli kültürü varlığı 
olarak tescil kaydı bulunmayan ikinci bir tonozlu yapıya ilişkin inşaat hafriyatının bulunduğu yerde 
yol duvarının tarihi olduğu ifade edilerek tünelin ağzını kapatılmaması için gereğinin yapılmasının 
istenildiği 10.02.2014 tarihinde telefon ile yapılan şikayet, hafriyat çalışmaları sırasında tuğla örgü 
tonoz/kemer kalıntılarının açığı çıktığının, bu kalıntıların branda ile örtülerek gizlenildiğinin telefon 
ihbarı ile kendilerine bildirildiğinin belirtilerek  gereğinin yapılmasının istenildiği Arkeologlar Derneği 
İstanbul Şubesinin 13.02.2014 tarih ve 2014/30 sayılı yazısı, 12744  parsele ilişkin 05.02.2014 tarihli 
1614783 sayı ile avan proje onayının yapılmış olduğu, ruhsat işlemlerinin devam ettiği ve Kağıthane 
Caddesine bakan cephesinde parsel dışında yol altında kalan kısmında kemer yapısına, 8407 ada, 4 
parselin komşuluğunda ve Kağıthane Caddesine bakan kısmında da ikinci bir kemer yapısının tespit 
edildiği belirtilerek gereğinin yapılması istenildiği Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 17.02.2014 tarih ve M.34.3.KAG.0.13/ 1537-1614783 sayılı yazısı, her iki tonozlu 
yapının üzerinden araba yolunun geçtiğinin, inşaat sınırları dışında kalan yapıların branda ile örtülerek 
koruma önleminin alındığının, ayrıca inşaat alanı içerisinde 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür 
varlığına rastlanılmadığının bildirildiği İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 21.02.2014 tarih ve 92207046-160.Gnl/2014-569 sayılı yazısı, 
inşaat alanında tarihi eser bulunduğuna ilişkin elektronik posta başvurusunun iletildiğinin bildirilerek 
gereğinin yapılmasının istenildiği Bakanlığımız Kurullar Dairesi Başkanlığının 13.02.2014 tarih ve 
59077742-165-31245 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 13.02.2014 tarihli ve 19.02.2014 tarihli 
raporları K-65 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 
 
         Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi, 13 pafta, 12744  parselin ve Kağıthane Caddesi'nde yol 
altında kalan bir adet tonozlu yapı ile  8407 ada, 4 parselin komşuluğunda ve Kağıthane Caddesi'nde 
yol altında kalan ikinci bir tonozlu yapının 2863 Sayılı Yasanın 6.maddesinde belirtilen özellikleri 
taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine; tonozlu yapıların rölövelerinin 
Belediyesince Kurulumuza iletilmesine, ayrıca mevcut haliyle korunmalarına, komşuluğunda bulunan 
13 pafta, 12744  parsel ile 8407 ada, 4 parseldeki inşai uygulamalardan etkilenmemesi için gerekli 
güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesince alınmasına karar verildi. 


