
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/611 
Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN 

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, kale koruma alanı içerisinde kalan, özel 
mülkiyete ait, 119 ada,26 parselde bulunan zemin +1 katlı konutun tesciline ilişkin bilgi ve 
belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.01.2015 gün ve 146 

sayılı yazısı, Sinop Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 419 sayılı yazısı, Taşınmaz Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23.10.1987 gün ve 3771 sayılı kararı, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 26.02.2015 gün ve 119 ada, 26 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerin 

sonucunda; 
Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, kale koruma alanı içerisinde kalan, özel 

mülkiyete ait, 119 ada, 26 parselde bulunan zemin +1 katlı konutun 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak 
belirlenmesine karar verildi. 3264/1-1 

————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 118 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No  : 25.02.2015 - 1968 SİVAS 
Dosya No : 58.08.25 

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Camiorta Mahallesi’nde sit alanı dışında yer alan, tapunun 2628E 
ve 3028İ pafta, 306 ada, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilli Şerif Ağa 
Konağı’na bitişik 40 parselinde yapılması planlanan inşaat tadilatının Kurulumuzda 

değerlendirilmesi isteminde bulunan Suşehri Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih ve 2768 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 
18.02.2015 tarih ve 113 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:  
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Camiorta Mahallesi’nde sit alanı dışında yer alan, tapunun 2628E 

ve 3028İ pafta, 306 ada, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 3-4 parsellerde bir bütün 

olarak yer alan tescilli Şerif Ağa Konağı’nın Kurulumuzun 27.05.2011 tarih ve 20378 sayılı 
kararında sehven 3 parsel olarak belirtilen parsel numarasının 3 ve 4 olarak düzeltilmesine, tescilli 

taşınmazdan tescilsiz 40 parsele yapılan parsel sınırı ihlalinin değerlendirilebilmesi için tescilli 

yapıya ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine 
karar verildi. 3283/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.03.2015 - 2056 SİVAS 
Dosya No : 58.12.56 
Sivas İli, Ulaş İlçesi, Akkaya Köyünde sit alanı dışında bulunan, tapunun 664 nolu 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Uzunarkaç Tepelerinin incelenmesi istemini 
içeren Hüseyin ÇİFTÇİ’nin 17.06.2014 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.11.2014 tarihli ve 414 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş 
yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Akkaya Köyünde bulunan, tapunun 664 nolu parselinde kayıtlı, 
taşınmaz üzerinde tespit edilen Uzunarkaç Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde 
belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için 
gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına; 

Uzunarkaç Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 



 
 3282/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.03.2015 - 2060  SİVAS 
Dosya No : 58.07.30 
Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, Musartın Mevkiinde, sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 175 ada, 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16 nolu parsellerinde kayıtlı, 
mülkiyetleri Maliye Hazinesi ile Özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde kaçak kazı 
incelemesinde tespit edilen Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının tescil edilmesi 
istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarihli ve 19007571-150/0034 
sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 23.03.2014 tarihli ve 202 
sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, Musartın Mevkiinde bulunan, tapunun 
175 ada, 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit 
edilen Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde 
belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/200 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için 
gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal sürecin 
başlatılmış olduğu anlaşıldığından soruşturma/dava sonucunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
bildirilmesine; 

Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca 
Zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa 

kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 



 
 3284/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No  : 28.03.2015 - 123 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 28.03.2015 - 2058 SİVAS 
Dosya No : 58.08.45 
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü, Çukur Mevkiinde bulunan, tapunun 105 ada, 18, 

19, 20, 35 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer alan ve 
Kurulumuzun 17.09.2014 tarihli ve 1698 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescili ile karar eki krokide koordinatlı olarak öneri sit sınırı uygun bulunan Yarık Tepesi 
Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 23.03.2015 tarihli ve 200 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş 
yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü, Çukur Mevkiinde bulunan, tapunun 105 ada, 18, 
19, 20, 35 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Yarık Tepesi Höyüğü’nün 2863 sayılı 
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Yarık Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 



 
 3285/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.03.2015 - 2063 SİVAS 
Dosya No : 58.10.103 
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Belcik Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 126 ada, 1 

parsel ile Karakaya Köyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 121 ada, 32 parsel üzerinde, sit 
alanı dışında bulunan Tavşan Uçan Kale Yerleşimi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas 
Müze Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarihli ve 0001-0016 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 18.02.2015 tarihli ve 250-976 sayılı yazısı, Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 1466 sayılı yazısı,  Sivas İl Özel İdaresi’nin 
11.02.2015 tarihli ve 347 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarihli ve 
251497/37673 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 19.03.2015 
tarihli ve 190 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Belcik Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 126 ada, 1 
parsel ile Karakaya Köyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 121 ada, 32 parsel üzerinde, sit 
alanı dışında bulunan Tavşan Uçan Kale Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 
kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli 
haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında 
aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 
yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 
uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, 
mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 
malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 
koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, yerleşimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma 
açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun 
olduğuna karar verildi. 



 



 
 3206/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA YÜKSEK KURULU 
Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2015 - 31 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.03.2015 - 416 ANKARA 

İLKE KARARI 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 35. maddesi gereğince 

Bakanlar Kurulu Kararı ile dalışa yasak alan olarak belirlenen alanlarda karşılaşılan sorunların 
değerlendirilmesi sonucunda; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı İlke Kararının Arkeolojik Sitlerde 
Koruma ve Kullanma Koşulları başlığının 3. maddesinden sonra gelmek üzere; “4) Dalışa Yasak 
Alanlar ile Çakışan Arkeolojik Sitler: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 35. Maddesi kapsamında dalışa yasak alan ilan edilen yerlerin arkeolojik sitler ile 
çakışması durumunda, anılan kanun maddesi kapsamında, alanın sit derecesine göre, yukarıda 
sayılan müdahalelerin ilgili koruma bölge kurulunun izni doğrultusunda yapılabileceğine,” 
ifadesinin eklenmesine karar verildi. 3207/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/38 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4777 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 864 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4086 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 8-9 adreslerinde bulunan, özel mülkiyete ait 151 parselde kayıtlı 
taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı gruplarının 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 151 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 



 
 3208/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/37 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4776 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 872 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4085 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Enis Hoca Sokak, No: 62 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3819 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3819 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/36 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4775 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 865 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4084 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Enis Hoca Sokak, No: 1 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3818 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3818 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  31.05/10 
Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2015 - 138 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.03.2015 - 4859 ADANA 
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Narlıhopur Mahallesi, 26-29 nolu parseller olarak Mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.01.1992 gün ve 1072 sayılı kararı ile 
1.derece arkeolojik sit alanı ve korunma alanı olarak tescil edilen Ambar Höyüğü sit alanı ve 
korunma alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.03.2015 
günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Narlıhopur Mahallesi, 26-29 nolu parseller olarak Mülga Adana 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.01.1992 gün ve 1072 sayılı kararı ile 
1.derece  arkeolojik sit alanı ve korunma alanı olarak tescil edilen Ambar Höyüğünün günümüzde 
geçerli olan tespit-tescil yönetmeliğine göre 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 
Ambar Höyüğünün günümüzde Narlıhopur Mahallesi, 26-44 nolu parsellerde bulunduğunun 
anlaşıldığına; Bu bağlamda 1. derece arkeolojik sit alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı 
sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli 
topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatları ile 
düzeltilmiş sit fişinin uygun olduğuna, 26-44 nolu parsellere ‘’1. ve 3.derece arkeolojik sit 
alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.06/661 
Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 137 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25.03.2015 - 4814 ADANA 
Mersin İli, Tarsus ilçesi, Göçük Mahallesinde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline 

ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.03.2015 gün ve 1646 sayılı yazısı 
ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının 20.02.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Mersin İli, Tarsus ilçesi, Göçük Mahallesinde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı 
yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 
anlaşıldığından 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen 
kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/34 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4773 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 867 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4082 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 56 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3482 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3482 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/31 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4770 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 863 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4079 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Kısa Sokak, No: 8 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 194 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 194 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/30 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4769 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 870 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4078 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Levent Sokak, No: 9 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 19 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 19 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/29 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4768 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 869 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4077 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Zeybek Sokak, No: 31 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 18 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 18 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/33 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4772 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 868 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4081 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 58 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3481 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3481 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.08/35 
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 13.03.2015 - 4774 ÇAMLIYAYLA 
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak 

üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek 
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013 
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 866 sayılı yazısı, 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun 
27.08.2014 gün ve 4083 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası 
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 48 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 183 parselde kayıtlı 
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 183 parsele komşu olan veya 
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul 
edilmesine karar verildi. 
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