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           İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 261 ada, 1-2-3 parseller ile 629 ada, 1-2-3 
parsellerde yer alan, mülkiyeti Hazineye ve Türkiye Jokey Kulübüne ait, Türkiye Jokey Kulübüne tahsisli, 
Veliefendi Hipodromunun ve çeşitli özelliklerde binalardan oluşan yapı topluluğunun 2863 sayılı Yasa 
kapsamına alınmasının istendiği ilgilisinin 05.04.2013 tarih ve 768 kayıt numaralı başvurusu sonrası 
Kurulun 27.06.2013 tarih ve 648 sayılı kararı ile Veliefendi Hipodromu ve çeşitli özelliklerde binalardan 
oluşan yapı topluluğunun 2863 sayılı Yasa kapsamında olup olamayacağı konusunda konunun ayrıntılı 
değerlendirilebilmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğine karar verilen, 26.12.2013 tarihinde 
Kurul üyelerince yerinde incelenen konu hakkında yapılan görüşmeler sonucunda;  
 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 261 ada, 1-2-3 parseller ile 629 ada, 1-2-3 
parsellerde yer alan, Veliefendi Hipodromu ve çeşitli özelliklerde binalardan oluşan yapı topluluklarından 
261 ada, 1 parselde yer alan, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi, Dolmabahçe İnönü Stadyumu ve İstanbul 
Spor ve Sergi Sarayı gibi yapıların da mimarı olan Mimar Paolo Vietti Violi tarafından yapıldığı ifade 
edilen 8 adet “İtalyan Tipi Ahır” olarak tanımlanan yapıların ve yine aynı parselde yer alan Lokal 
Binasının 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığından tescil edilmelerine, koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine, kültür varlıklarına esas rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin 
iletilmesine, Veliefendi Hipodromunun yer aldığı 261 ada, 1-2-3 sayılı parseller ile 629 ada, 1-2-3 sayılı 
parsellerin 1911 yılından itibaren başlayan Atçılık Sporuna uygun amaçlı kullanılması, bahse konu 
parsellerde yer alan yapıların işlevi bakımından İstanbul için tek (unique) olmaları ve bir bütün olarak 
anlam ifade etmeleri sebebiyle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 04.10.2006 
tarih ve 720 sayılı “Kentsel Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı ilke kararının 1.maddesindeki 
tanıma uyduğundan ekli paftada gösterildiği şekliyle Kentsel Sit Alanı olarak belirlenmesine, Kentsel Sit 
Alanının güney komşuluğunda kalan 7 ada, 2 parsel ve 6 ada, 1 parselin komşu tescilli 7 ada, 1 parselde 
arkeolojik kalıntılar bulunması ve söz konusu parsellerde devam etme ihtimali göz önünde bulundurularak  
Etkileşim Geçiş Sahası olarak belirlenmesine, Kentsel Sit Alanında geçiş dönemi kullanma şartları 
belirleninceye kadar her türlü fiziki ve inşai çalışmanın durdurulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı “Kentsel Sitler Koruma ve Kullanma 
Koşulları” başlıklı ilke kararının 2.maddesinde belirtilen hususların geçerli olduğuna, 629 ada, 2 parselde 
yer alan mesire alanında kalan ağaçların nitelikli olabileceği kanaatiyle ağaç plantasyonu hakkında nihai 
görüşün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca verilmesi gerektiğine 
karar verildi. 
 

   
   
   

 




