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KARAR 

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi'nde tespit edilen isale hattına ait olabilecek kalıntılara 

ilişkin Kurulumuzun 03/12/2014 tarih ve 2905 sayılı kararında “... 999 ada 8 parseldeki inşaatın isale hattından 

çekilerek yapılmasına, ... Gürgen Çıkmazı'nda rastlanan kalıntılara ilişkin gerekli belgeleme ve tespit 

çalışmalarının Müze denetiminde yapılmasına, ... Kırkçeşme İsale Hattı'nın 993 ada 16 parselden itibaren konu 

999 ada 8 parseli takiben 998 ada 30 parsele doğru yönelip yönelmediğinin İSKİ ve Belediyesince tesbitinin 

yapılarak Kurulumuza iletilmesine, Kırkçeşme İsale Hattının güzergahı kesin olarak tespit edilmiş kısımlarının 

1/1.000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine”, Kurulumuzun 22/12/2015 tarih ve 4045 sayılı kararında 

“999 ada 8 parsel ile 992 ada 16 parseldeki kalıntıları birleştiren hattın katma galeri olarak plana işlenmesine, 

... 999 ada 8 parsel komşuluğunda kalan kalıntının görünümünü engelleyecek şekilde çerçeveye alındığı 

anlaşıldığından, kalıntının oturum alanına isabet etmeyecek ve kalıntıya zarar vermeyecek şekilde yapının kesit 

görünümünü tam olarak yansıtacak biçimde İBB KUDEB denetiminde uygulama yapılabileceğine; ... 192 

adanın İslambey Çeşmesi Sokağına cepheli kısmında Kırkçeşme İsale hattının parsellerin altından geçme 

ihtimali dikkate alınarak bu hattaki parsellerde hafriyatların Eyüp Belediyesi denetiminde yapılmasına; ...” 

hükmedilmesinin ardından iletilen İBB İSKİ'nin 12.01.2016 tarih ve 17955 sayılı yazısı, İBB KUDEB'in 

22.02.2016 tarih ve 33437-452 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 06.05.2016 tarihli raporu K-531 numaralı 

işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi'nde tespit edilen isale hattına ait olabilecek 

kalıntılardan Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 192 ada 32 parselde tespit edilen ve Kırkçeşme İsale Hattı'nın 

parçası olan Eyüp Sultan Taksimi'nin (Yeni Kubbe/Eyüp Kubbesi)'nin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi 

kaspamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, Eyüp Kubbesi'ne ilişkin rölövenin ve 

restitüsyon projesinin iletilmesine, Kırkçeşme İsale Hattının geçtiği tahmin edilen 192 ada 24, 30, 32, 62, 71 

(Eski 65-66) parsellerde her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, 999 ada 8 

parselde gerçekleştirilen uygulaman Kırkçeşme İsale Hattı'na ait tescilli kültür varlığı kalıntının oturum alanına 

müdahale etmediğinden ve tescilli kültür varlığına zarar vermediğinden sakıncası olmadığına, ancak 

Kurulumuzun 22/12/2015 tarih ve 4045 sayılı kararına aykırı biçimde, uygulamanın İBB KUDEB denetimi 

sağlanamadan gerçekleştirildiği anlaşıldığından sorumlu kurumların ve ilgilisinin uyarılmasına karar verildi.  


