
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2017 - 175 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2017 - 2714 KAYSERİ  

Kayseri ili, Develi ilçesi, Kızık Mahallesinde Eski Kızık Köy yerleşim alanı içerisinde 

bulunan, “Roma Havuzu Çevresi Yerleşim Alanının” 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/1000 ölçekli kadastral harita 

ve raporumuz eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle III. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki “… 

Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiş dönemi 

yapılaşma koşulları belirlenir…” hükmü gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Geçiş 

Dönemi yapılaşma koşullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleştirme (Tevhid) ve ayırma (İfraz) 

yapılabileceğine; 

2 - Bu alanda inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı başkanının görüşleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya 

geçilebileceğine; 

3 - Bu alanlarda taş, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, 

maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme 

dökülmemesine,  

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına, 

5 -Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren 

kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun 

görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

şeklinde belirlenmesine, Kayseri ili, Develi ilçesi, Kızık Mahallesinde, 119 ada, 50, 53, 

55, 56, 57 nolu parsellerin bir kısmının; 119 ada, 51 parselin ise tamamının III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olduğuna dair, pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili 

kurumlarca verilmesi, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle yasal işlem başlatılması, 

kaçak kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi 

halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılması ve havuz etrafında 

can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin ilgili kurumlarca (Belediyesi, Kaymakamlık, 

Muhtarlık) alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/357 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017 - 205 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017 - 2645 ANKARA 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkii, 103 ada 1 parselde tespiti yapılan 

tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine ilişkin; Çorum Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve 78 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum Müzesi 

Müdürlüğünün 03.01.2017 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 

ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

08.03.2017 tarihli ve 368 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüşü yazıları, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 

29.05.2017 tarih ve 2268 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkiinde karar eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Çaltepe Tümülüsü‟nün I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000‟lik haritasının, durum krokisinin, tescil fişinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı İlke Kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 

hususların koruma ve kullanma koşulu olarak belirlenmesine, söz konusu alanda kaçak kazı 

yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanun gereğince suç duyurusunda bulunulmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/357 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017 - 205 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017 - 2646 ANKARA 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkii, 103 ada 1 parselde tespiti yapılan 

tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine ilişkin; Çorum Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve 78 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum Müzesi 

Müdürlüğünün 03.01.2017 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 

ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

08.03.2017 tarihli ve 368 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüşü yazıları, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 

29.05.2017 tarih ve 2268 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkiinde karar eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Çaltepe Tümülüsü‟nün I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000‟lik haritasının, durum krokisinin, tescil fişinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı İlke Kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 

hususların koruma ve kullanma koşulu olarak belirlenmesine, söz konusu alanda kaçak kazı 

yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanun gereğince suç duyurusunda bulunulmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.02/602 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017 - 345 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017 - 8388 İZMİR 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Alkan Mahallesi, Söğütlü Su Mevkii‟nde yer alan tapunun 146 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazında Mis Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılan başvuru 

doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışma sonucunda tespiti yapılan 

arkeolojik alanın tesciline yönelik olarak İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‟nun 10.03.2017 tarihli ve 7863 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve 

963 sayılı yazısı gereği 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi 

doğrultusunda istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü‟nün 21.03.2017 tarihli ve 55526 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü‟nün 20913469-045-E.409770 sayılı yazısı, 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü‟nün 24.03.2017 tarihli ve 

72994857-[250.03]-E.589639 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü‟nün 16.05.2017 tarihli ve 69335303-230.99[230.99]-E.1204749 sayılı yazısı konuya 

ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 21.06.2017 tarih ve 861 sayı ile 

Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Alkan Mahallesi, Söğütlü Su Mevkii‟nde yer alan tapunun 146 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazının bir bölümünde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği şekilde 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit haritası ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/858 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017 - 343 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017 - 8328 İZMİR 

Manisa ili Kula ilçesi Sandal Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespiti yapılan alanın tescili talebine ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 10.03.2017 tarihli ve 115 sayılı yazısı ve eki; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.04.2017 tarihli ve 1566 sayılı yazısı ve eki kurum 

görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 786 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili Kula ilçesi Sandal Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Sandal Nekropolü” adı ile 1 

(birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli 

tescil fişinin düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.02/1304 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017 - 341 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017 - 8293 İZMİR 

İzmir ili, Bergama ilçesi, İsmailli Mahallesi sınırları içerisinde Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan tarihi yolun/arkeolojik alanın tescili çalışmaları 

kapsamında 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan 

kurum görüşleri, Müdürlük evrak kaydında 06.06.2017 tarih ve 756 sayılı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Bergama ilçesi, İsmailli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi 

yolun/arkeolojik alanın kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 2863 sayılı 

Kanun kapsamında I.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ve kararımız eki sit fişinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2727 KAYSERİ 

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Çandır Köyünde, kadastro harici taşlık alanda bulunan, “Doğu 

Roma Dönemi Kaya Mezarlarının”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler 

taşıması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik 

hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun 

olduğuna, Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Çandır Köyünde, kadastro harici alanda kadastro çalışmaları 

yapılması halinde Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” 

olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca 

verilmesine, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığına 

yasal işlem başlatılması için başvurulduğundan ayrıca başvuru yapılmasına gerek olmadığına, 

kaçak kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi 

halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına, söz konusu sit 

alanında; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki “… Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya 

kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenir…” hükmü 

gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Geçiş Dönemi yapılaşma koşullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleştirme (Tevhid) ve ayırma (İfraz) 

yapılabileceğine; 

2 - Bu alanda inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı başkanının görüşleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya 

geçilebileceğine; 

3 - Bu alanlarda taş, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taş , tuğla, mermer, kum, 

maden, vb. ocaklarının  

 açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme dökülmemesine, 

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına, 

5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren 

kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun 

görüldükten sonra uygulanabileceğine, şeklinde belirlenmesine; alana ilişkin ilgili kurumlar 

tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2732 KAYSERİ 

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, İnceşehir Mahallesinde bulunan köy odasının 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan 

belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‟nün 11.04.2017 gün ve 498 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline 

ilişkin görüşleri içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‟nün 

11.05.2017 gün ve 666 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 06.06.2017 tarih ve 2459 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, İnceşehir Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

187 ada,4 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı “İbrahim Ağa Köy Odası‟‟nın, 2863 

sayılı Yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih 28232 sayılı resmi gazete„de yayımlanarak 

yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili 

hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I.grup” olarak belirlenmesine, 

yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın korunma alanı olarak 

belirlenmesine, korunma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine ayrıca kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde de gösterildiği üzere 

İnceşehir Mahallesi 187 ada 4 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ; İnceşehir Mahallesi, 176 ada, 3, 177 ada 3, 4, 186 

ada, 6, 187 ada, 3,4,5,6,9,10,11,12, 194 ada, 13 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ise “Korunma Alanı” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017 - 173 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017 - 2664 KAYSERİ 

Kayseri ili, Yahyalı İlçesinde bulunduğu belirtilen Akçakoca sultan türbesine ilişkin 

başvuru örneğinin ekte gönderildiği, söz konusu başvuruda değinilen hususların Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında incelenerek 

gereğinin yapılması ve sonucundan başvuru sahibi ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‟nün 08.03.2017 tarih ve 75383205-165- E.45894 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 

Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 27.03.2017 gün ve 928 sayılı, Yahyalı Belediye 

Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‟nün 30.03.2017 gün ve 700 sayılı, Kayseri Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı‟nın 10.04.2017 gün ve 5236 sayılı 

yazıları ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

20.03.2017 tarih ve 1206 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Kopçu Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 181 

ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti Yahyalı Belediyesi adına kayıtlı “Akçakoca Sultan 

Türbesi‟‟nin, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi 

gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin 

tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “I.grup” olarak 

belirlenmesine, ilgili kurumlarca 181 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydı beyanlar 

hanesine “I.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı‟‟ şerhi verilmesine, yapıya yönelik 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın korunma alanı olarak 

belirlenmesine, tescilli kültür varlığı parseli ve koruma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki 

uygulama (ifraz,tevhid,yola terk dahil) için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.687 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6608 AYDIN 

Aydın İli, Söke İlçesi, Çavdar Mahallesi, Kanlıkovanlık/Yanalca Mevkiinde bulunan, 

tapunun 126 ada, 171, 195 no.lu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde ana kaya üzerinde yer alan Prehistorik döneme 

tarihlenebilen toplam 4 kaya resmi, yüzeyde pişmiş toprak seramik parçalarının da dağılım 

gösterdiği antik yol kalıntıları ve alana adını veren taş örgüsü ayakta bulunan kovanlığın 

bulunduğu saha; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fişi ile 

1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği şekliyle 

“Kanlıkovanlık I. Derece Arkeolojik Sit”  alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak 

hazırlanan 24.05.2017 tarih ve 3679 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Söke İlçesi, Çavdar Mahallesi, Kanlıkovanlık/Yanalca Mevkiinde bulunan, 

tapunun 126 ada, 171, 195 no.lu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde ana kaya üzerinde yer alan Prehistorik döneme 

tarihlenebilen toplam 4 kaya resmi, yüzeyde pişmiş toprak seramik parçalarının da dağılım 

gösterdiği antik yol kalıntıları ve alana adını veren taş örgüsü ayakta bulunan kovanlığın 

bulunduğu saha;  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu 

alanların kararımız eki sit fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği şekliyle  “Kanlıkovanlık I. Derece Arkeolojik Sit” alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1705 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017 - 242 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017 - 8202 ADANA 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Kabalar Tepesi 1 

Arkeolojik Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin, Mersin Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.05.2017 gün ve 3835 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.05.2017 gün ve 2017/249-1673 sayılı rapor okundu, 

ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Kabalar Tepesi 1 

Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 

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