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İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 5014 parselde (eski 4974, daha öncesinde 

991 parsel) bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Arnavutköy Belediyesine ait 

olan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.02.2005 

gün ve 222 sayılı kararı ile üzerinde yer alan dokuz adet eski istasyon binası tescillenerek 

koruma grupları II olarak belirlenen , İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 17.05.2012 gün ve 174 sayılı karar ile yerinde inceleme kararı alınan, 14.06.2012 

günü Kurul üyelerince yerinde  incelemesi yapılan, aynı Kurulun   21.06.2012 tarih,217 sayılı 

kararla  “…eski Hadımköy Tren İstasyon Sahasında yer alan 9 adet binaya ilişkin Kurula 

sunulan rölöve,restitüsyon,restorasyon projelerinin düzeltmelerle uygun olduğuna..” karar 

verilen, aynı Kurulun 06.12.2012 gün,390 sayılı kararı ile “… Tren İstasyon Sahasında yer 

alan, 16.02.2005 tarih,222 sayılı kararla tescilli 9 adet istasyon yapısına ilişkin, iletilen hasar 

tespit ve müdahale paftalarında belirlenen eksikliklerin düzeltilmesi gerektiğine , Hadımköy 

İstasyon Yapıları Yenileme ve Kent Meydanı Projelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı tarafından onaylamasından sonra Kurula iletilmesine..” karar verilen, aynı Kurulun 

14.03.2013 tarih, 496 sayılı kararıyla “ ..5014 parsele ait sunulan avan projenin uygun olduğuna 

,projede önerilen ahşap pergolalar ile tescilli yapıların ilişkisinin projede yeniden 

değerlendirilmesine, mimari uygulama projesinin iletilmesine, 9 adet istasyon yapısına ait hasar 

tespit ve müdahale paftalarının uygun olduğuna..” karar  verilen, aynı Kurulun 22.08.2013 

tarih,702 sayılı kararıyla  “…Hadımköy İstasyon Binaları Yenileme ve Kent Meydanı Projesine 

ilişkin sunulan uygulama projelerinin uygulanmasında sakınca olmadığına,aynı Kurulun 

24.10.2013 gün,769 sayılı kararıyla “..Kent Meydanı Projesi kapsamında onaylı 9 adet tescilli 

yapının kiralanmsında ve aynı parselde yer alan yeni yapıların kiralanması ile üst kullanım 

hakkı tesisi talebinin uygun olduğuna ,parselde yeni ortaya çıkarılmış olan sarnıç yapısının 

tesciline, rölövesinin iletilmesine …” karar verilen, mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait 

taşınmazda devam etmekte olan restorasyon uygulamaları sırasında tespit edilen kültür varlığı 

niteliğine sahip oldukları belirtilen tuvalet yapısı, lojman yapısı, metal su deposu ile tescilli 

sarnıç yapısına ait rölöve projelerinin ekte iletilerek konunun 2863 sayılı yasa kapsamında 

değerlendirilmesinin talep edildiği Arnavutköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 

23.10.2014 tarih,13495 sayılı yazısı konuya dair düzenlenen uzman raporu eşliğinde 

okundu,ekleri ve 34.08.01.17 sayılı işlem dosyası incelendi,yapılan görüşmeler sonunda; 
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İstanbul İli, Arnavutköy  İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 5014 parselde yer alan tren 

istasyon binaları restorasyon çalışmaları sırasında tespit edilen tarihi W.C, su deposu ile 10 plan 

no’lu lojman yapılarının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesindeki özellikleri taşıdığından “Kültür 

Varlığı” olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II olarak belirlenmesine, söz konusu 

yapılar ve 24.10.2013 gün,769 sayılı kararla tescilli sarnıç yapısına dair iletilen rölövelerin 

mevcut durumu yansıtması, çizim ve detaylar açısından hatalar içermesi nedeniyle uygun 

olmadığına, söz konusu yapıların ihyası için bu hususlar düzeltilerek 660 sayılı ilke kararına 

göre hazırlanacak rölöve ,restitüsyon ve restorasyon projeleri ile, 22.08.2013 tarih,702 sayılı 

kararla onaylı “Hadimköy İstasyon Binaları Yenileme ve Kent Meydanı” projesinin işbu 

kararla tescillenen yapılar genel plana işlenmek suretiyle revize edilerek iletilmesi gerektiğine, 

etrafının kapatılmış olduğu tespit edilen  tescilli sarnıç yapısının açılarak ortaya çıkarılması için 

2 ay süre verilmesine, yapı açılırken zarar verilmemesi için azami hassasiyetin gösterilmesi 

gerektiğine  karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


