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Toplantı Tarihi ve No  :02.02.2017/235   Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No    :02.02.2017/2234     İSTANBUL 

KARAR 

 İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mahallesinde yer alan, 4910 (Eski: 1008) ve 4916 

(Eski:1512) parsel sayılı, kamu ve özel mülkiyete ait, herhangi bir tescil kararı bulunmayan, herhangi 

bir sit ya da koruma alanında kalmayan, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 951 sayılı kararı ile “…Gazitepe Mahallesi, Fener, Kurfallı, Akören 

Köylerinde kurulması teklif edilen “Silivri RES Projesine” ilişkin; 20 nolu türbin alanında bulunan 

kaçak kazı çukuru için ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 03.01.2014 tarihli 

Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü raporunda belirtilen 19 ve 20 numaralı türbin alanlarında arkeolojik 

kazı yapılmasına, kazı sonrası hazırlanacak raporun Kurulumuza iletilmesinden sonra konu ile ilgili 

görüş verilebileceğine, 17.04.2014 tarih ve 1003 sayılı kararı ile 19 ve 20 nolu türbin alanlarında 

yapılacak kazı sonrası raporun Kurula iletilmesine, 30.07.2015 tarih 1463 sayılı karar ile Silivri RES 

Projesine ilişkin yapılmak istenen direklere dair türbin temellerinin alanda daha az yer kaplayan ve 

kalıntıları etkilemeyecek şekilde daha küçük çapta olabilirliğinin araştırılarak bu yönde hazırlanacak 

statik hesap ve raporlarının Kurulumuza iletilmesine; türbin alanlarından T20’de kalıntıların yoğun 

bulunduğu güney, doğu ve batı yönlerinde, T19 nolu türbin alanında doğu yönde mevcut kalıntıların 

mahiyetini anlamak için kazı açmalarının Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde 

genişletilmesine, kazı rapor ve rölövelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen Silivri 

RES Projesine ilişkin; T19 ve T20 türbin alanlarında kazı çalışmalarına 16.06.2016 tarihinde 

başlandığı, yüklenici firmanın kazıyı devam ettirmeyeceğini bildirmesi üzerine çalışmanın 30.07.2016 

tarihinde sonlandırıldığı, kazıda ele geçen etütlük eserler iskeletler için bilgi belge hazırlandığı söz 

konusu buluntuların 11.08.2016 tarihinde Müze Müdürlüğüne getirilerek ilgili komisyona teslim 

edildiğini konu edinen 07.11.2016 tarihli uzman raporunu içeren İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih 3282 sayılı yazısı ve ekleri.  kalıntılara ilişkin rölövenin iletildiğini 

konu edinen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih 3608 sayılı yazısı, yazı 

ekinde yer alan revize uygulama projesinin dikkate alınarak uygulama projesinin kabulü ile  19 ve T20 

nolu türbinlere ilişkin çalışma ve uygulama yapma iznini verilmesini konu edinen İlgilisinin 

30.12.2016 tarih 3027 kayıtlı başvurusu hazırlanan uzman raporu okundu, 855 nolu işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

   İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mahallesinde yer alan, 4910 (Eski: 1008) ve 4916 

(Eski:1512) parsellerde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan kalıntıların, 2863 sayılı yasanın 6. 

Maddesindeki özellikleri taşıması sebebiyle  korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, Kurula 

sunulan kalıntı rölövelerinin uygun olduğuna, koruma alanının ekli haritada gösterildiği gibi 

belirlenmesine, kalıntıların, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarından alınacak rapor 

doğrultusunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kapatılarak rapor ve fotoğrafların 

Kurulumuza iletilmesine; Kurulumuza sunulan RES Projelerinin İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğü denetiminde uygulanmasında sakınca olmadığına karar verildi. 

olmadığına karar verildi. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

         


