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KARAR
  İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 69,17,67 pafta, 162 ada 50-51-52-53(eski:3) parsellerdeki Edirnekapı

Fetih  Şehitliği  ilişkin,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Bölge  Kurulunun
05.05.2006 tarih ve 239 sayılı  revize edilen sur tecrit  bandında yer  almakta  olup,  İstanbul  III  Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.11.1989 tarih ve 1509 kayıt tarihli onaylı tarihi sit
sınırı içerisinde yer almayan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 15.01.1977
tarih ve 9591 sayılı kararı ile  162 ada 3 parsel Edirnekapı Şehitliği(ortasında çevre yolu geçti) tescil edilen,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı  kararı ile Mısır
Tarlası Mezarlığı olarak 113 ada eski 1-2 (9 parsel) parsel olarak tescillenen, Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.10.1976 tarih ve 9463 sayılı karar ile 113 ada 9 parselde bulunan mezarlığın,
mezar taşlarının başka bir yere taşınması suretiyle tasfiye edilemeyeceğine, tarihi mezar taşlarının korunması
gerektiğine,  şahıs mülkiyetinde olduğu iddia edilen mezarlığın İstanbul Belediyesince kamulaştırılmasına
karar verilen, 113 ada 10 parsel(eski:1) parselin,113 ada 9 parsel (eski 1 parsel)'in içerisinde yer aldığı, 113
ada 10 parselde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1977 tarih ve 9957
sayılı  karar  ile  korunması  gerekli  eski  eser mezarlık  sahasında kaçak inşaat  yapılması  nedeniyle  kanuni
kovuşturma açılmasına, Kültür Bakanlığı elemanları nezaretinde kaçak yapının kaldırılmasına, mezarlığın
eski  haline dönüştürülmesi  gerektiğine karar verilen,  İstanbul  III  Numaralı  Kültür ve Tabiat  Varlıklarını
Koruma Kurulu'nun 10.06.1988 tarih ve 609 sayılı karar ile 113 ada 9-10 parseller üzerinde “mısır tarlası”
diye  adlandırılan  eski  mezarlıktaki,  mezar  taşlarını  tahrip  edenler  hakkında  kovuşturma  açılmasına,
Belediyesince gereğinin yapılmasına karar verilen,  Kurulumuzun 02.11.2011 tarih ve 72 sayılı  kararı ile
“...tahribinin engellenmesi, literatür araştırmasına da dayanan envanter çalışmasının yapılması,  içinde yer
alan  hazireyi  tahrip  edenler  hakkında  yasal  soruşturma  açılmasına,  yapılan  yeni  definlere  ilişkin  olarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesince bilgi verilmesi istenilmesine karar verilen, Aynı Kurulun 10.04.2012 tarih
ve  364  sayılı  kararı  ile  Mısır  tarlası  mezarlığında  yapılan  yeni  definler  hakkında  İstanbul  Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'nın 09.02.2012 tarih ve M.34.1İBB.0.35-311.14-629 sayılı yazısından bilgi alınmasına,
söz konusu parselde, korunması gerekli mezar taşlarının tespitinin ve envanter çalışmasının yapılabilmesi
için,  ilgili  müze  denetiminde,  mezarlara  zarar  vermeyecek  biçimde  yüzey  araştırması  ve  yüzeysel  kazı
yapılabileceğine karar verilmiş olan; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.01.1977
tarih ve 9591 sayılı karar ile 419 ada 30 parsel (Su Terazisi ile Necatibey Mezarlığı- Batı kısmı çevre yolu
için  kaldırıldı),  419  ada  31  parsel  ve  127  parseller  Kentsel  Sit  Alanında  kalmakta  olup,  aynı  kararla
korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak tescil  edilen,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve Tabiat  Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 19.03.2008 tarih ve 16146 sayılı kararı ile 419 ada 127(E:30) parselde yer alan
tahrip edilen mezar taşlarına ilişkin 07.03.2007 tarih ve 901 sayılı kararımızla istenen rölöve ve restitüsyon
projelerinin Kurulumuza iletilmesine, alınan kararla suç duyurusunda bulunulduğundan , konunun gelişimi
hakkında bilgi istenilmesine karar verilen, fetih şehitlikliklerine ilişkin şikayet ve isteklerin yer aldığı, Kültür
Varlıkları  ve  Müzeler  Genel  Müdürlüğünün  12.03.2014  tarih  50869  sayılı  yazı  ve  ekleri,  İstanbul  IV
Numaralı  Kültür  Varlıkları  Koruma  Bölge Kurulunun 03.04.2014 tarih  ve 713 numaralı  yazısı,   Kültür
Varlıkları   ve  Müzeler  Genel  Müdürlüğünün  12.08.2014  tarih  ve  154997   sayılı  yazısı,  Selman
Gemuhluoğlu'nun 22.09.2014 tarihli başvurusu tarihli mail başvurusu,  Müdürlük uzmanlarının 13.10.2014
tarihli raporu; M-32, D-2, M-23 nolu işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 162 ada 50-51-52-53 (eski:3) 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 inşaii  ve  fiziki  uygulamaların  kurul  izni  alınmadan yapılamayacağına,  113 ada 9
parsel(eski:1) Mısır Tarlasına ilişkin kurulumuzun 10.04.2012 tarih ve 364 sayılı karar ile 419 ada 127 parsel
eski:30)  Necatibey  Mezarlığına  ilişkin  İstanbul  Kültür  ve  Tabiat  Varlıkları  Koruma  Bölge  Kurulu'nun
19.03.2008 tarih ve 16146 sayılı kararın ivedilikle yerine getirilmesine karar verildi.


