
 
 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  

Koruma Bölge Kurulu 
 

Toplantı Tarihi ve No  : 14.04.2016/199   Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No    : 14.04.2016/1805            İSTANBUL 

KARAR 

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 853 ada, 1-3 parsel sayılı, Sultan 

Beyazıt Veli Vakfı ve Sabahattin Zaim Üniversitesi mülkiyetine ait, arsa ve  Ziraat Mektebinin 

Ebniyesini Havi Tarla vasıflı, 19.05.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar planı tadilatında 'Mega 

Eğitim Kampüs’ alanında kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 15.12.1995 tarih 3964 sayılı kararı ile tescil edilen, 08.10.2003 tarih 6686 sayılı kararı 

ile 3 parselde yer alan tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan, 

28.04.2004 tarih 6949 sayılı kararı ile tescilli yapıların koruma gruplarının II. grup olarak 

belirlenmesine, İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

28.09.2010 tarih 330 sayılı kararı ile parselde yer alan eski koyun ağılı olarak anılan yapıların 

çevre duvarlarıyla birlikte tescil edilmesine ve koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine 

karar verilen, 03.01.2012 tarih 79 sayılı kararı ile Eski Ziraat ve Baytar Mektebine ilişkin iletilen 

vaziyet planının uygun olduğuna, kültür varlığı olarak tescil edilen ve vaziyet planına göre 1 

numaralı Eski Mektep Binası (Rektörlük Binası), 2 numaralı Samanlık ve Ambar Binası (Müze), 3 

numaralı Eski Ahırlar ve Zirai Hayvansal Ürün Atölyelerine (Laboratuvar ve Eğitim-Seminer 

Salonları) ilişkin iletilen rapor, revize restorasyon projeleri ve detaylarının uygun olduğuna, 

tescilsiz olan ve vaziyet planına göre 4 numaralı Konferans Salonu ve ek bina, 5 numaralı Eğitim 

Birimleri ve Spor Salonu ile 6 numaralı Yemek Salonuna ilişkin iletilen tadilat projelerinin uygun 

olduğuna, Kurulumuzun 06.06.2013 tarih 601 sayılı kararı ile söz konusu parsele ilişkin vaziyet 

planının Eğitim Fakültesi, Kız-Erkek Yurdu (2 yapı) ve Giriş Güvenlik Binası açısından 2863 

sayılı Yasaya göre uygun olduğuna, bahsedilen binaların (4 yapı) projelerinin uygulanmasında 

2863 sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına, 09.04.2015 tarih 1342 sayılı kararı ile 19.05.2013 

tasdik tarihli plan tadilatında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına, tescilli yapıların 

plana işlenmesi gerektiğine, söz konusu parsellerdeki muhtemel su galeri hattı güzergahının 

tespitinin yapılabilmesi için sarnıç kalıntısı bulunan alanlar ve çevresinde Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğü tarafından kazı yapılmasına diğer alanlarda jeoradar çalışması yapılarak sonuç 

raporunun Kurula iletilmesi gerektiğine, 853 ada 3 parselde önerilen Misafirhane (F3) (A-B blok), 

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (B11) ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na ilişkin projelerin 2863 sayılı Yasa açısından düzeltmelerle uygun olduğuna, yeni 

yapılacak binaların temel kazılarının Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılması 

gerektiğine, 04.06.2015 tarih 1405 sayılı kararı ile 853 ada 1, 2, 3, 4 parsel ile 809 ada 1 parseli 

kapsayan alanda önerilen 18. Madde imar uygulamasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca 

olmadığına, 06.07.2015 tarih 1454 sayılı kararı ile 3 parselde yapılması talep edilen kapalı spor 

salonu binasının projesinin bilgi amaçlı dosyasına kaldırılmasına, Kurul izni alınmadan yapıldığı 

anlaşılan prefabrike yapının kaldırılmasına yönelik 6 ay süre verilmesine, bu süre zarfı içerisinde 

kalıcı olarak yapılması planlanan spor komplekslerinin mimari projelerinin Kurula sunulmasına, 

05.11.2015 tarih 1575 sayılı kararı ile 3 parselde yapılmak istenilen kapalı spor salonu binasına 

ilişkin projenin düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilen, 1 ve 3 parselde yapılan arkeolojik 

kazıya ilişkin sonuç raporu ve kazı rölövesinin değerlendirilmesinin talep edildiği İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 04.12.2015 tarih 3522 sayılı ve 853 ada 1 parselin bitişiğindeki 

park alanında yapılan arkeolojik kazıya ilişkin sonuç raporunun değerlendirilmesinin talep edildiği 

11.04.2016 tarih 1402 sayılı yazıları, hazırlanan uzman raporu okundu, 77 nolu işlem dosyası  
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incelendi, 03.03.2016 tarih 1744 sayılı karar gereği 08.08.2016 tarihinde Kurulumuz üyelerince 

yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 853 ada, 1-3 parsellerde ortaya çıkan 

kalıntıların 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup olarak 

belirlenmesine, arkeolojik kazı rölövesinin uygun olduğuna, ortaya çıkan kalıntılara esas olmak 

üzere koruma alanının kalıntı rölövesindeki vaziyet planında işaretlendiği şekliyle kalıntı 

sınırından 10'ar metre olarak belirlenmesine, ortaya çıkan kalıntıların korunması için Restorasyon 

ve Konservasyon Laboratuvarı'ndan çıkan kalıntıları sergilemeye yönelik geçici müdahale ve 

koruma projelerinin ve raporlarının ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, ortaya çıkan 

kalıntıları sergilemeye yönelik kapsamlı koruma projelerinin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu 

parsellerde yapılacak uygulamaların İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde 

yapılmasına, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün 11.04.2016 tarih 1402 sayılı yazısı 

ekinde raporu iletilen park alanında yapılan arkeolojik kazıda çıkan kalıntılara ilişkin rölövenin 

hazırlanarak koordinatlarıyla birlikte vaziyet planına işlenmesine ve fotoğraf albümünün 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

  

   

   
 


