
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No. ve Tarihi :   47 - 25/01/2017 TOPLANTI YERĠ 

Karar No. ve Tarihi : 681 - 25/01/2017 ANKARA 

 

ĠLKE KARARI 

KENTSEL SĠTLER, KORUMA VE KULLANMA KOġULLARI 

Kentsel sitler koruma ve kullanma koĢullarına iliĢkin 04/10/2006 tarih ve 720 sayılı, 

01/11/2007 tarih ve 736 sayılı ile 06/01/2011 tarih ve 774 sayılı Ġlke Kararları, 5226 sayılı "Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun" ve bu doğrultuda yürürlüğe giren yönetmelikler ve bu ilke kararlarının uygulanmaları 

sırasında ortaya çıkan sorunlar değerlendirilerek aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. 

Kentsel sitler; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada 

bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleĢmenin ait oldukları dönemin yaĢam biçimini gelecek 

nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel 

ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlar, sokak ve 

meydanlar, v.b.) birlikte bulundukları alanlardır. 

Kentsel sitin ilanından itibaren, üç ay içinde bu alanlarda koruma amaçlı imar planı elde 

edilinceye kadar izlenecek kuralları tanımlayan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

kentsel sitin niteliklerine bağlı olarak koruma bölge kurullarınca belirlenir. 

GeçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının belirlenmesi aĢamasında koruma 

amaçlı imar planı kararlarını etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara izin 

verilmemesi, kentsel sitin doku özelliklerine bağlı olarak yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, 

mimari özellikler, yapı malzemesi, renk ve benzeri koĢulların tanımlanması esastır. 

 

KENTSEL SĠT ALANLARINDA UYGULAMA VE DENETLEME 

1. GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartları BelirlenmemiĢ Alanlarda 

Bu alanlarda her ne surette olursa olsun yeni yapı ve tescilsiz yapılarda esaslı onarım 

yapılamayacağına; ancak zorunlu alt yapı uygulamaları ile sınır düzenlemeleri için gerekli ifraz, 

tevhid vb. uygulamaların ilgili koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

1.1. Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB) yoksa koruma bölge kurulu 

müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

b) 1. grup dıĢındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana 

göre ruhsat alarak tamamlanmıĢ tescilsiz yapılardaki uygulamaların, ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara iliĢkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne 

iletilmesine, 



1.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koĢulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

2. GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartları BelirlenmiĢ Alanlarda 

Bu alanlarda; tevhid, ifraz vb. uygulamalar ile alt yapı uygulamalarının geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartları doğrultusunda ilgili koruma bölge kurulunca uygun 

bulunması koĢulu ile yapılabileceğine,  

2.1 Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa KUDEB yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü denetiminde 

yapılabileceğine, 

b) 1. grup dıĢındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana 

göre ruhsat alarak tamamlanmıĢ tescilsiz yapılardaki uygulamaların, ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara iliĢkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne 

iletilmesine, 

2.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koĢulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

2.3. Tescilsiz Yapılarda Esaslı Onarım ve Yeni Yapılanma 

Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmıĢ 

tescilsiz yapılardaki esaslı onarımlar ile yeni yapılanmaların, sit alanındaki doku bütünlüğünü 

zedelemeyecek ve çevresi ile birlikte etüd edilerek hazırlanacak mimari projelerinin koruma bölge 

kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulanabileceğine, onaylı projesine göre tamamlanan 

uygulamalara iliĢkin varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası 

fotoğraflarının koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, koruma bölge kurulu 

müdürlüğünün uygun görüĢ yazısı doğrultusunda ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesinin 

verilebileceğine,  



3. Koruma Amaçlı Ġmar Planı Bulunan Alanlarda 

3.1 Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın; ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa KUDEB yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü denetiminde 

yapılabileceğine, 

b) 1. grup dıĢındaki tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda varsa 

KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılabileceğine, 

c) Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmıĢ 

tescilsiz yapılarda uygulamanın; yürürlükteki plan koĢulları doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa 

koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılabileceğine, 

d) Yapılan tadilat ve tamiratlara iliĢkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, 

3.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara iliĢkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koĢulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

3.3. Tescilsiz Yapılarda Esaslı Onarım ve Yeni Yapılanma 

a) KUDEB bulunan yerlerde;  

Koruma amaçlı imar planı onaylanmıĢ sit alanlarında, taĢınmaz kültür varlığının 

bulunduğu parseller dıĢındaki esaslı onarım ve yeni yapılanmaların; gabari, kütle, malzeme, renk, 

cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örnekleri ile birlikte koruma bölge kurulunca 

değerlendirilerek uygun bulunan koruma amaçlı imar planı ve plan hükümleri doğrultusunda, 

bünyesinde KUDEB kurulmuĢ idarelerin izin ve denetimi ile yapılabileceğine, söz konusu 

uygulamalarda, kontur, gabari, fonksiyon vb. değiĢiklik olması halinde konunun koruma amaçlı 

imar planı değiĢikliği teklifi olarak ilgili koruma bölge kuruluna iletilmesine, plan değiĢikliği 

onaylanıncaya kadar uygulama yapılmamasına,  

Koruma amaçlı imar planı ve projesine uygun olarak tamamlanan uygulamalara yapı 

kullanma izin belgesi verildikten sonra, uygulamanın koruma amaçlı imar planına uygun olarak 

tamamlandığına iliĢkin bilgi, belge ve fotoğrafların KUDEB tarafından bir ay içinde ilgili koruma 

bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,  

Gabari, kütle, malzeme, renk, plan, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örnekleri 

bulunmayan koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce revizyonunun veya değiĢikliğinin 

yapılarak koruma bölge kuruluna değerlendirilmek üzere sunulmasına, sözkonusu planların onay 

süreci tamamlanıncaya kadar uygulamanın mevcut koruma amaçlı imar planı doğrultusunda 

yürütülmesine, 



b) KUDEB bulunmayan yerlerde; 

Tescilli parsellere komĢu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren, 

mevcut yasal düzenlemelere göre veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmıĢ tescilsiz 

taĢınmazlardaki esaslı onarımlar ile yeni yapılanmalara iliĢkin ilgili idarelerce imar mevzuatına, 

koruma amaçlı imar planı ve plan notlarına uygunluk görüĢü ile iletilen projelerin kültür 

varlıklarını koruma bölge kurullarınca, kentsel doku ve sokak silueti göz önünde bulundurularak 

tescilli yapı/yapılarla olan cephe, kütle, konum ve gabari iliĢkileri açısından değerlendirilmesine, 

uygulama sonrasında koruma bölge kurulu müdürlüğünün uygun görüĢ yazısı doğrultusunda ilgili 

idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine, diğer taĢınmazlardaki uygulamaların ise 

koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda ilgili idaresinin izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

 

KENTSEL SĠT ALANLARINDA AYKIRI UYGULAMALAR 

Koruma amaçlı imar planı hükümlerine, geçiĢ dönemi koruma esaslarına ve koruma bölge 

kurulu kararlarına aykırı uygulamanın tespit edilmesi halinde varsa KUDEB yoksa ilgili 

idarelerce imar mevzuatına göre gerekli iĢlemlerin yapılmasına, uygulamanın durdurularak 

konunun belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,  

Koruma bölge kurulu kararı ile onaylı projesine aykırı bir uygulamanın tespit edilmesi 

halinde varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerce imar mevzuatına göre gerekli iĢlemlerin 

yapılmasına, konunun hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafları ile birlikte koruma bölge 

kurulunca değerlendirilmesine, inĢaat tamamlanmamıĢ ise koruma bölge kurulu kararı alınmadan 

inĢaata devam edilmeyeceğine, inĢaat tamamlanmıĢ ise yapı kullanma izin belgesi 

verilemeyeceğine,  

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEġTĠRĠLECEK  

UYGULAMALAR 

Kentsel sit alanlarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde 

bulunan taĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin uygulamaların 2863 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelikler 

ve ilgili koruma bölge kurulu kararları çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmesine,  

Uygulama öncesi ve sonrasına iliĢkin bilgi, belge, rapor ve fotoğrafların Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, 

Kentsel sitlerdeki uygulamaların ve uygulamaların denetlenmesinin bu Ġlke Kararı ve Ġlke 

Kararında "ilgili Yönetmelik" olarak belirtilen, 

• Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin 

KuruluĢ, Ġzin, ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 

• Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair 

Yönetmelik, 

hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte gerçekleĢtirileceğine, 

Kentsel sitler koruma ve kullanma koĢullarına iliĢkin 04/10/2006 tarih ve 720 sayılı, 

01/11/2007 tarih ve 736 sayılı ve 06.01.2011 tarih 774 sayılı Ġlke Kararları’nın iptaline karar 

veridi. 1379/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1605 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7187 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Boynuinceli Mahallesinde tescil harici alanda tespit edilen ve 

Boynuinceli Örenyeri (2) olarak adlandırılan örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline 

iliĢkin Silifke Müze Müdürlüğünün 21.11.2016 gün ve 2003 sayılı yazısı ve  eki Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının 18.11.2016 gün ve 3539 sayılı raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Boynuinceli Mahallesinde tescil harici alanda tespit edilen ve 

Boynuinceli Örenyeri (2) olarak adlandırılan örenyerinde bulunan sarnıç, iĢlik…vb kültür 

varlıklarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından 2863 sayılı 

yasanın 7.maddesi gereği 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı 

sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında Kurulumuzca belirlenen kararımız eki 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢullarının 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 

 33.02.345 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2013-55 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2013-2133 ADANA 

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi Batısandal Köyünde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 723 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilen Tosunlu Örenyeri sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.04.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi Batısandal Köyünde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 723 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilen Tosunlu Örenyeri sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve güncel 

kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki haritalarda belirtilen 1. derece arkeolojik 

sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Tosunlu Örenyerinin Batısandal Köyü ve kısmen Kumkuyu 

Kasabası sınırlarına girdiğinin anlaĢıldığına; Bu bağlamda günümüze kadar sit alanında kalan 

Batısandal Köyü 110 ada 103 nolu parsele; 125 ada 1 nolu parsele; 111 ada 78 nolu parsele ve 

Kumkuyu Kasabası 272 ada 68 nolu parsele sit alanı Ģerhleri verilmemiĢse, sit alanı Ģerhlerinin 

verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 



 



 
 1262/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1607 

Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2016-216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.12.2016-7332 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Hasanaliler Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Sancıören 

Antik YerleĢiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ĠliĢkin; Mersin Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.11.2016 gün ve 7759 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanmıĢ 20.10.2016 gün ve 3142 sayılı rapor okundu, ekleri ve 

konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Hasanaliler Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Sancıören 

Antik YerleĢiminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 

eki haritada önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



 



 



 
 

1
2

6
3

/1
-1

 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.07.544 

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-219 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-7406 ADANA 

Adana Ġli, Kozan Ġlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 24.06.2016 gün 

ve 6592 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ve Kurulumuzun 

24.06.2016 gün ve 6592 sayılı kararı ile sınırları 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 

edilen sit alanına yönelik alınan 24.06.2016 gün ve 6592 sayılı karar eki haritada yapılan maddi 

hataya iliĢkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 11.01.2017 günlü 

tutanak, Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.01.2017 gün ve 259 sayılı yazısı ve 

eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarının 18.01.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana Ġli, Kozan Ġlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 24.06.2016 gün 

ve 6592 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ve Kurulumuzun 

24.06.2016 gün ve 6592 sayılı kararı ile sınırları 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 

edilen sit alanına yönelik alınan 24.06.2016 gün ve 6592 sayılı karar eki sit haritasının 

sayısallaĢtırılması neticesinde sit haritasının çizim ile koordinat uyumsuzluğunun tespit 

edildiğinin anlaĢıldığına; Bu bağlamda çizim ile koordinat uyumsuzluğunun düzeltildiği kararımız 

eki sit haritasında gösterilen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 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 

 01.02.290 

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-219 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-7393 ADANA 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Gündoğan Mahallesi, MeĢelik Mevkiinde, Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2015 gün ve 5670 sayılı kararı ile 3.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan MeĢelik Örenyerine sit sınırı ve derecelerinin 

revizyonuna iliĢkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 171.01.2017 

günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Gündoğan Mahallesi, MeĢelik Mevkiinde, Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2015 gün ve 5670 sayılı kararı ile 3.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan MeĢelik Örenyerine yakın 148 parselde tespiti yapılan 

kaya kesikleri, kuyular ve kanalların 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı özelliği taĢıdığı ve bulundukları alanın MeĢelik örenyeri ile bağlantılı olduğu 

anlaĢıldığından, MeĢelik Örenyerine yönelik 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 

edilen sit sınırlarının gösterildiği kararımız eki harita ile revize sit fiĢinin 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 

 33.02.896 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017-220  TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017-7428 ADANA 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Doğu Sandal Mahallesi, EĢek Deresi Vadisi mevkiinde tespit 

edilen kaya resimlerinin bulunduğu alanın tescil edilmesi istemine iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl 

Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 09.12.2016 gün ve 8261 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 01.12.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Doğu Sandal Mahallesi, EĢek Deresi Vadisi mevkiinde tespit 

edilen kaya resimlerinin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaĢıldığından 1. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), kararımız eki haritalarda gösterilen 1. 

derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 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 

 33.01.277 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017-220 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2017-7422 ADANA 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Ören/Ortaköy mahallesinde, tapulama harici alanda bulunan 

tarihi çeĢmenin tescil edilmesi istemine iliĢkin; Mehmet Haznedaroğlu’nun 05.01.2016 günlü 

baĢvurusu, Anamur Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 20.12.2016 gün ve 13732 sayılı 

yazısı, Mersin BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Ve ġehircilik Daire BaĢkanlığının 13.12.2016 gün ve 

69279 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 19.10.2016 günlü rapor 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Ören/Ortaköy mahallesinde, tapulama harici alanda Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen çeĢmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline (OLUMLU), koruma 

grubunun “1.grup yapı” olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı 

sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



 
 

1
2

6
8

/1
-1

 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.10/105 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-305 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7331 ĠZMĠR 

Manisa ili, Saruhanlı Ġlçesi Bedeller Mahallesinde bulunan alanın 386-5226 sayılı yasa ile 

değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taĢıması nedeniyle taĢınmazın tesciline 

iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli 

iĢlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge kuruluna iletilmesi talebine 

iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.03.2016 tarihli 6364 

sayılı kararı, alanın Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.05.2016 tarihli ve 1860 sayılı yazısı 

ve eki Kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2016 tarihli ve 1163 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;   

    Manisa ili, Saruhanlı Ġlçesi Bedeller Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve “Bedeller Höyüğü ve Roma Dönemi 

YerleĢmesi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 

 1269/1/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.10/105 

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017-314 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2017-7562 ĠZMĠR 

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Alibeyli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın I 

(birinci) Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak sınırlarının 

belirlendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 

7331 sayılı kararı, yine alana iliĢkin geçiĢ dönemi koruma ve kullanma koĢullarının belirlendiği 

24.11.2016 tarihli ve 7332 sayılı kararında ve ekli tescil fiĢinde ; “Saruhanlı Ġlçesi, Bedeller 

Mahallesi” ibaresinin “Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi” olarak, Karar eki 1/5000 ölçekli sit 

paftasında “Salihli Ġlçesi Bedeller Mahallesi” Ġfadesinin “Saruhanlı Ġlçesi Alibeyli Mahallesi” 

olarak düzeltilmesi gerektiğine iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.01.2017 

tarihli ve 47 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Alibeyli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alana iliĢkin 

Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 7331 sayılı 

kararı ve 24.11.2016 tarihli ve 7332 sayılı kararında ve ekli tescil fiĢinde sehven belirtilen 

“Bedeller Mahallesi” ibaresinin “Alibeyli Mahallesi” olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit 

paftasında yer alan “Salihli ilçesi, Bedeller Mahallesi” ifadesinin “Saruhanlı ilçesi Alibeyli 

Mahallesi” olarak düzeltilmesine, ilgili kurumlarca yapılacak tüm idari iĢlemlerin bu doğrultuda 

yürütülmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.04/38 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016-311 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2016-7472 ĠZMĠR 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi, Kayacık ve ġahinkaya Mahallerinde bulunan antik yerleĢimin 

arkeolojik sit niteliği taĢıdığı bu nedenle tescil çalıĢmalarının yapılmasına iliĢkin Manisa Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.07.2005 tarihli ve 1717 sayılı yazısı ve ekleri gereği 

Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan uzman raporu ve Christopher Roosevelt 

tarafından yapılan inceleme sonuçlarına iliĢkin raporun iletildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 02.07.2009 tarih ve 2098 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.04.2011 tarihli ve 1450 sayılı ve 14.03.2016 

tarihli ve 927 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği 

iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2016 tarihli ve 1312 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi, Kayacık ve ġahinkaya Mahallerinde bulunan antik yerleĢimin 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve “Maibozanoi - Plateia 

Petra”” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.04/43 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017-317 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017-7628 ĠZMĠR 

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık ve Karaağaç mahallelerinde, orman alanında kalan, 

Lalepeder (KayabaĢı) Tepesi ve çevresindeki arkeolojik alana dair Prof. Dr. Cristopher H. 

Roosevelt BaĢkanlığında Marmara Gölü çevresi, Arkeolojik Yüzey AraĢtırma Ekibi tarafından 

raporun iletildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.07.2009 tarihli ve 2098 

sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi 

kapsamında 1.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alana iliĢkin olarak 5177 

sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 

16.03.2016 tarihli ve 1022 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Manisa Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli ve 95722320-299-E.3519 sayılı yazısı ve 

eki, Gördes Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2016 tarihli ve 

E.273.615 sayılı yazısı, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü ĠnĢaat Emlak Müdürlüğü’nün 20.04.2016 

tarihli ve E.145060 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.04.2016 

tarihli ve 1794 sayılı yazısı ve eki, Gördes Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’nün 

25.04.2016 tarihli ve E.597 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarihli ve E.412379 sayılı yazısı ve eki, Gördes Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarihli ve E.1038265 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin olarak 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.01.2017 tarih ve 126 sayı ile Müdürlük evrak 

kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık ve Karaağaç mahallelerinde bulunan, Lalepeder 

(KayabaĢı) Tepesi ve çevresinin, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro paftasında sınırları ve köĢe 

nokta koordinatları gösterildiği Ģekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda 1.(birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.11/268 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017-171 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017-4061 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Topraktepe Mevkii, 129 ada, 4, 6 

parseller, 138 ada, 1 parsel ve Halilbaba Mahallesi 116 ada, 19 parselde yer alan tümülüste kaçak 

kazı yapıldığına ve söz konusu tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

14.10.2016 gün ve 2726 sayılı, 23.11.2016 gün ve 3251 sayılı yazıları, kurum görüĢlerinin 

iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 10.12.2016 gün ve 292987 sayılı, Vezirköprü 

Belediyesi’nin 14.12.2016 gün ve 7799 sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2016 

gün ve 441925 sayılı, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 20.12.2016 gün ve 8842 

sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 19.12.2016 gün ve 2578751 sayılı, Samsun 

BüyükĢehir Belediyesi’nin 19.12.2016 gün ve 5642 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.01.2017 gün ve 11 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Topraktepe Mevkii, 129 ada, 4, 6 

parseller, 138 ada, 1 parsel ve Halilbaba Mahallesi 116 ada, 19 parselde yer alan tümülüsün 2863 

sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında yasal 

soruĢturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, I. derece arkeolojik 

sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair Ģerh 

konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 



 
 1273/1-1 


