
 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

KÜLTÜR  VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

 

Toplantı Tarihi ve No  : 02.03.2017 / 238 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No    : 02.03.2017 /2307    İSTANBUL 

 KARAR   

 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Nakkaş Çiftliği Mevki, 10 pafta, 

4651 parsel sayılı, kamu ve özel mülkiyete ait, 2.552.730,00 m
2
 yüz ölçümlü, tarla vasıflı, 

İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010 

tarih ve 367 sayılı kararı ile çiftlik yapısı, müştemilatı ve çeşmenin korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, yapıların koruma gruplarının I olarak belirlenmesine karar 

verilen,  hakkında alanda araştırma ve kazı yapılmasına yönelik İstanbul VII Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 338 sayılı, 30.11.2010 

tarih ve 365 sayılı, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

28.06.2012 tarih ve 235 sayılı, 26.09.2014 tarih ve 1191 sayılı, 18.12.2014 tarih ve 1249 

sayılı, 29.04.2015 tarih ve 1357 sayılı, 14.05.2015 tarih ve 1368 sayılı kararı bulunan, 

02.09.2016 tarih 2008 sayılı kararı ile parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan 

kalıntılara ilişkin konun değerlendirilebilmesi için, f20 plan karesinde, kesitte devam ettiği 

görülen kalıntıların kazısının devam ettirilmesine, rapor ve fotoğrafların iletilmesine karar 

verilen taşınmaza ilişkin, F20 plan karesinde, Horasan harçlı kaba yontu moloz taş örgülü, 

0,90 metre genişliğinde, 5.20 metre uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu duvar yapısı ortaya 

çıkarıldığı, duvarın diğer mekanlarla aynı yapısal özelliği gösterdiğinden geç Roma Erken 

Bizans Dönemine tarihlendirilebileceğini konu edinen İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih 3624 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 319 nolu 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Nakkaş Çiftliği Mevki, 10 pafta, 

4651 parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan kalıntıların 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma 

grubunun I. grup olarak belirlenmesine, arkeolojik kazı rölövesinin uygun olduğuna, koruma 

alanının kalıntı rölövesindeki vaziyet planında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

kalıntıların Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarınca hazırlanacak koruma 

raporu doğrultusunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kapatılarak rapor 

ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, parselde yapılacak her türlü fiziki ve inşai 

uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına karar verildi. 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

         


