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KARAR 

 

 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 2314 ve 2125 numaralı parsellerde yer 

alan, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.12.2014 tarih ve 1247 

sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, İstanbul 1 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.03.2015 tarih ve 1317 sayılı kararı ile koruma grubu I. 

grup olarak belirlenerek koruma alanının karar eki krokide gösterildiği şekilde su kuyusu 

yapısının merkezinden 15m yarıçaplı dairesel alan olarak belirlenen, “Kuzey Marmara Otoyolu 

ve Bağlantı Yolları Projesi” kapsamında Başakşehir Kavşak alanında kalan Geç Roma ve Erken 

Bizans dönemine ait su kuyusuna ilişkin kuyunun kavşak planına işlenmiş olduğu, kavşak 

kolunun yarma şevi başlangıcında yer aldığının tespit edildiği ve 15 metre yarıçapındaki koruma 

bandının yol ve şevi kapsadığı, bu kısımdaki yol inşaatının Kurul kararından önce 

tamamlandığının belirtildiği ve bu doğrultuda, yol projesinin ve tamamlanan yol inşaatının 

dikkate alınarak koruma bandının kuyu merkezine göre şev yönünde 5 metre, diğer yönlerde 15 

metre olarak belirlenmesi ve mevcut yol şevinin duvarla korunması hususları talep edilen 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Taşınmazlar 

Dairesi Başkanlığının 26.06.2015 tarih ve 126756 sayılı yazısı, konunun 2863 sayılı Kanun ve 

ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve sonucundan ilgili kurumlara ve Bakanlığımız 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi talep edilen Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 126748 sayılı yazısı, uzman raporu okundu, 

Genel-43 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

 

 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 2314 ve 2125 numaralı parsellerde yer 

alan tescilli su kuyusu yapısının koruma alanının kuyu merkezine göre şev yönünde 5 metre 

olarak belirlenmesine, diğer yönlerde 15 metre olarak devam etmesine, yapılması planlanan 

duvarın su kuyusu ile ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanacak pafta ve detaylı teknik 

çizimlerinin Kurulumuza iletilmesi akabinde yol şevinin duvarla korunması hususunun 

değerlendirilebileceğine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   


