
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   03.07/2 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplanti Yeri 
Karar Tarih ve no  : 26.02.2015 -3017  ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi'nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Maltepe Tümülüsü'nün sit sınırlarının güncellerrmesi konusunda hazırlanan 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2014 
tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 23.02.2015 tarih, 1200 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktanldığı 
kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi'nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 
Arkeotojik Sit olarak tescilli Maltepe Tümülüsü'nün güncellerren tescil fişi, koordinatlı sit paftası 
ve sit sınırlarının aktanldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na 
ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı ilke Kararı'ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili 
hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince 
Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve 
fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz 
herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   03.07/60 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no :  26.02.2015 - 3021 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Cuma Mahallesi’nde yer alan, I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Osmanlı Mezarlığı’nın sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257674-72331 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1204 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Cuma Mahallesi’nde yer alan, Eskişehir Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile I. (Bir) 
Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Osmanlı Mezarlığı’nın güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 
paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 
Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 
Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut, eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 
Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 
rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik 
faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   26.08/218 
Toplantı Tarih ve no : 12.03.2015 - 153 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no  : 12.03.2015 - 3052 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen 

Aktarla Nekropolü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin 
Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.10.2013 tarih, 89783752-169-4048 
sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro 
Müdürlüğü) 21.01.2014 tarih, 82953731-160-18/362 sayılı yazısı, 09.03.2015 tarih, 1587 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 
2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 
“Aktarla Nekropolü” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil 
fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; 
alanda bulunan mimari parçaların Müze Müdürlüğüne taşınmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili 
mahkemenin uygun görüşü alınarak ilgili belediyesince Müze Müdürlüğü denetiminde 
kapatılmasına, alanda kaçak kazı yoluyla tahribat yapanların tespit edilmesi halinde sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 
sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 
artırılmasına ve sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   29.08/216 
Toplantı Tarih ve no : 12.03.2015 - 153  Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no     : 12.03.2015 - 3051  ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi ve Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi 

sınırları içerisinde tespit edilen Ağılsırtı Antik Yerleşimi’nin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı 
olarak tescili konusuna ilişkin Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 03.10.2013 
tarih, 89783752-169-3941 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir 
Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 21.01.2014 tarih, 82953731-160-18/363 sayılı yazısı, 
09.03.2015 tarih, 1588 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi ve Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi 
sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması 
gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Ağılsırtı Antik Yerleşimi” adıyla I. (Bir) Derece 
Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftasının tashih 
edildiği şekliyle uygun olduğuna, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; 
09.10.2013 tarih, 1863 sayılı Kararımızda da belirtildiği üzere alanda bulunan mimari parçaların 
Müze Müdürlüğüne taşınmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili mahkemenin uygun görüşü 
alınarak ilgili belediyelerce Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına,  söz konusu alanda 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 
Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 
olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırları içinde 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   03.08/68 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no     : 26.02.2015 - 3022 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi’nde bulunan ve adres olarak Küçükhöyük 

Beldesi’nde yer aldığı bilgisiyle I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Mani (Manda) 
Tümülüsü’nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.11.2014 tarihli yerinde 
inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro 
Müdürlüğü) 12.01.2015 tarih, 139 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1205 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, 
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi’nde bulunan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.11.2007 tarih, 2291 sayılı Kararı ile Küçükhöyük 
Beldesi’nde yer aldığı bilgisiyle I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Mani (Manda) 
Tümülüsü’nün; Kadastro Müdürlüğü’nce iletilen bilgi ve belgelerden Saraycık Köyü’nde yer 
aldığı anlaşılmış olup bu doğrultuda güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 
05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 
geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince Müze Müdürlüğü 
uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI  KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 19.09/30 
Toplantı Tarihi ve No  : 17.03.2015 - 108 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 17.03.2015 - 1267 ANKARA 
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Turan Mahallesi 621 ada, 49 parselde yer alan yapının tescil 

edilmesi talebine ilişkin Sungurlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
07.11.2014 tarih ve 310.2.2.1/952 sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih ve 310.2.2.1/92 sayılı yazısı, 
Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 21.01.2015  tarih ve 260 sayılı uzman raporu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli,  Sungurlu İlçesi, Turan Mahallesi 621 ada, 49 parselde yer alan yapıya ilişkin, 
Sungurlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2012 tarih ve 
M.19.6.SUN.0.13/942 sayılı yazı ve eklerinde 621 ada 49 parsel numarasının 621 ada 23 parsel 
olarak belirtilmiş olmasından hareketle, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun  25.01.2013 tarih ve 293 sayılı kararıyla 621 ada, 23 parsele tescil şerhi konulduğu 
tespit edilmiş olup, 23 parsele ilişkin tescil şerhinin kaldırılmasına, (eski 49) 53 parsele tescil 
şerhinin konulmasına, kararımız eki yeni tescil fişinin onaylanmasına,  Sungurlu Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 310.2.2.1/92 sayılı yazısında 
belirtilen 621 ada 48 ve 49 no’ lu parsellerin tevhid, ifraz ve yola terkin işlemlerine ilişkin 
Belediye Meclis Kararının ve  tescilli binanın önündeki muhdes  (sonradan ilâve edilmiş orijinal 
olmayan) yapıya dair bilgi-belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   03.07/22 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri   
Karar Tarih ve no : 26.02.2015 - 3019  ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Karadirek Köyü’nde yer alan, I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Akyolarkası Tümülüsü’nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257670-72327 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1202 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Karadirek Köyü’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.07.1994 tarih, 2007 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 
Arkeolojik Sit olarak tescilli Akyolarkası Tümülüsü’nün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 
paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 
Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 
Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 
Valiliğince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 
rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik 
faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 03.07/62 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no : 26.02.2015 - 3020  ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan, I. (Bir) ve II. (İki) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Hisartepe Höyük’ün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257669-72323 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1203 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.02.1994 tarih, 1892 sayılı Kararı ile tescilli,  Eskişehir Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile sit 
derecesi ve sınırları I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenen Hisartepe 
Höyük I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin güncellenen tescil fişinin, imar ve 
kadastrodaki kaymalar düzeltilerek hazırlanan koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 
sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli 
olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine; alanda mevcut, mermer kabartmalı stel parçasının Müze Müdürlüğü’ne taşınarak 
uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları 
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki 
ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 03.07/184 
Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no  : 26.02.2015 - 3018  ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alacami Köyü’nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Köyaltı Höyük’ün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve 
belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2014 tarihli 
yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 23.02.2015 tarih, 1201 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alacami Köyü’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.07.1994 tarih, 2011 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 
Arkeolojik Sit olarak tescilli Köyaltı Höyük’ün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 
05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 
geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine; sit sınırları içerisinde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin 
durdurulmasına, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir 
fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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