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  İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesinde yer alan, mülkiyeti özel ve maliye 

hazinesine ait olan sit dışındaki tescilsiz alanlara ilişkin,  İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.06.2007 tarih 420 sayılı kararı ile alanda yapılacak fiziki ve 

inşai uygulamaların Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılarak sonuç raporunun ve eklerinin Kurula 

sunulmasına,; 14.05.2008 tarih 692 sayılı, 14.05.2008 tarih 693 sayılı, 09.12.2010 tarih 1365 sayılı,  

İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.01.2014 tarih 872 sayılı ve 

05.06.2014 tarih 1056 sayılı kararlarda yapılması istenen Tahtakale Mahallesindeki yüzey 

araştırmasına ilişkin, yüzey araştırması raporunun iletildiğini konu edinen İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih 224 sayılı yazısı, Tahtakale Mahallesinde yer alan taşınmazların ada 

parsel numarasının değiştiğini, yapılacak işlemlerde bu hususa dikkat edilmesini konu edinen Avcılar 

Belediye Başkanlığının  01.06.2015 tarih 582 sayılı yazısı, 58 nolu işlem dosyası, Kurulumuzun 

11.06.2015 1422 sayılı kararı gereği 27.08.2015 tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi,  

yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

 İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesinde yer alan mülkiyeti özel ve maliye 

hazinesine ait olan sit dışındaki tescilsiz alanlara ilişkin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 

18.04.2014 tarih 1165 sayılı ve  27.01.2015 tarih 224 sayılı yazıları ekinde iletilen yüzey araştırması 

raporları ve yerinde yapılan inceleme neticesinde; bol miktarda çanak çömlek, kiremit parçaları ile bir 

yapıya ait olabilecek kesme, işlenmiş blok taşların yer aldığı tespit edilen ve ekli haritada gösterilen 

615 ada 9 parsel (eski 492 ada 7 parsel), 613 ada 8 parsel (eski 490 ada 7 parsel) ve 610 ada 10 parsel 

ile güneyinse yer alan kadastral boşlukta İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kazı 

yapılarak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, Kurulumuzdan görüş alınmadan alanda 

herhangi bir fiziki ve inşai uygulamada bulunulmamasına; 

 

 Ekli haritada belirtilen kazı yapılacak yerler dışında, sınırları belirlenen alanlarda yer alan boş 

parsellerde temel kazısının İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; 

 

 648 ada 4 parsel (eski 547 ada 4 parsel) yer alan su künkü ve taş örgülü su kanalının 2863 

sayılı yasanın 6. Maddesindeki özellikleri taşıdığından tescil edilmesine, koruma grubunun  II olarak 

belirlenmesine, bu parsel çevresinde 05.11.1999 tarih 664 sayılı İlke Kararının geçerli olduğuna karar 

verildi. 

 

 

 

   

   

   

   

   



 

 

 



 


