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KARAR
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 69 pafta, 162 ada, 52 parselde yer alan, sit alanı 

dışında,  sur  tecrit  bandı  sınırları  içerisinde  bulunan,  Gayrimenkul  Eski  Eserler  ve  Anıtlar  Yüksek 
Kurulu Başkanlığının 15.01.1997 tarih ve 9591 sayılı kararı ile 162 ada, 3 parsel Edirnekapı Şehitliği 
(ortasından çevre yolu geçti) olarak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 
05.11.2014  tarih  ve  2805  sayılı  kararında  50,51,52,53  (eski3)  parsellerdeki  Edirnekapı  Fetih 
Şehitliğine ilişkin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 15.01.1977 tarih 
ve 9591 sayılı karar ile Edirnekapı Şehitliği (ortasında çevre yolu geçti) 162 ada, eski 3 parsel olarak  
tescillenmiş şehitliğin, 50,51,52 ve 53 parsel olarak tescilinin revize edilmesine, koruma grubunun I 
olarak  belirlenmesine,  alanda  mevcut  mezar  taşlarının  tespitinin  ve  envanter  çalışmasının  ilgili 
Belediyesince  yapılmasına,  her  türlü  inşai  ve  fiziki  uygulamaların  Kurul  izni  alınmadan 
yapılamayacağına  karar  verilen,  Maliye  Hazinesi  mülkiyetindeki  Abdülaziz  Han (Duvar  Çeşmesi) 
Çeşmesine ilişkin, Osmanlı tuğrasının sökülerek yerine TC ambleminin konulduğu, çeşmenin suyunun 
akmadığı, orijinal haline döndürülmesi için bir çalışmanın olup olmadığının ilgilisinin başvurusu ile 
sorulduğu,  yerinde  yapılan  incelemede  Edirnekapı  Şehitliği  içerisinde  yer  alan  Abdülaziz  Han 
Çeşmesine ilişkin herhangi bir tescil kaydına rastlanmadığı ve iki ayrı ansiklopedik kaynakta yer alan 
bilgi  belgelerin iletilerek çeşmenin tescil kaydının olup olmadığının sorulduğu İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 
19.01.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı, çeşmenin sehven 53 parselde olarak yazıldığı ancak 52 parselde 
yer  aldığının  belirtildiği  16.10.2015  tarih  ve  183622-2266  sayılı  yazısı,  Müdürlük  uzmanlarının 
18.09.2015 tarihli  raporu, M-32 numaralı  işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri  incelendi,  yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 69 pafta, 162 ada, 52 parselde yer alan Edirnekapı 
Şehitliği I. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup söz konusu parselde yer 
alan Abdülaziz Han Çeşmesi’nin 2863 sayılı Yasanın 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile 53 parselde yer alan Şehitlik Mezarlığı Camii’nin tescil 
durumunun  değerlendirilebilmesi  için  yasal  durumuna  ve  hangi  tarihte  yapıldığına  ilişkin  bilgi, 
belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


