
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017/306 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017/7060 BURSA 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi arasında 

27.09.2010 tarihinde imzalanan Yap-İşlet-Devret sözleşmesi kapsamında onaylanmış projeler 

doğrultusunda inşası yapılacak olan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı 

Yolları Dahil) Otoyolu Projesi güzergahında kalan Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik 

Kurulumuzun 10.03.2016 tarih ve 5469 sayılı kararı gereği, Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi, III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı - Gürgendere Yerleşim Yeri ve Konaklı-Çaylı Mahalleleri arasında 

kalan “Sit Potansiyeli Tespit Edilmesine Yönelik Sondaj Yapılması İstenilen Alan” da yapılan 

sondaj kazı sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

16.05.2017 tarih ve 2071 sayılı yazısı ekleri, Bursa Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge 

Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve E.27576 sayılı yazısı ekleri, ve Kurul Müdürlüğümüzün 

07.06.2017 tarih ve 3003 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü danışman uzmanı dinlenildi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi 

güzergâhında kalan Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik olarak alınan, Kurulumuzun 10.03.2016 

tarih ve 5469 sayılı kararı gereği; Bursa Müze Müdürlüğünce Nilüfer İlçesi, Çaylı Mahallesi, III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı - Gürgendere Yerleşim Yeri ve Konaklı-Çaylı Mahalleleri arasında 

kalan “Sit Potansiyeli Tespit Edilen Alan” da yapılan sondaj kazıları sonucu açığa çıkan mimari 

kalıntılardan nitelikli olan mimari elemanların Müzenin uygun göreceği başka bir alana 

taşınmasına, 

“Sit Potansiyeli Tespit Edilmesine Yönelik Sondaj Kazısı Yapılması İstenilen Alan” da 

yapılan sondaj kazıları sonrası açığa çıkan yapı kalıntılarının bulunduğu alanın, Kurulumuzun 

25.12.2015 tarih ve 5247 sayılı karar ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Çaylı 

Mahallesi, Gürgendere Yerleşim Alanı sınırlarının, Konaklı ve Çaylı Mahalleleri Gürgendere ve 

Çirçir Dere Mevkii, Gürgendere Yerleşim Alanı, III. Derece Arkeolojik Sit olarak karar eki sit 

paftasında köşe koordinatları ile belirtildiği şekliyle “H21A25C pafta, 893 (kısmen), 895, 2818, 

2819, 2097, 3005 nolu parsellerin” dâhil edilerek genişletilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar 

hanesine “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, 

Otoyol Projesinin uygulama aşamalarının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine 

can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden sondaj çukurlarının ivedilikle ilgilisince 

kapatılmasına karar verildi. 



 
 7879/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.01.2016/238 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.01.2016/5288 BURSA 

Balıkesir ili, Havran ilçesi, Mescit Mahallesi, Havran Koruma Amaçlı İmar Planı 

kapsamında Kentsel Sit Alanında, 3423C-D pafta, 100 ada, 8 parselde tescilli bitişiğinde yer alan 

özel mülkiyette ki yapının yıkımına ilişkin, Havran Belediye Başkanlığının 26.10.2015 tarih ve 

2130 sayılı yazısı ve ekleri ile Kurul Müdürlüğünün 14.01.2016 tarih ve 253 sayılı raporu okundu 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Balıkesir ili, Havran ilçesi, Mescit Mahallesi, Havran Koruma Amaçlı İmar Planı 

kapsamında, Kentsel Sit Alanında, 3423C-D pafta, 100 ada, 8 parselde yer alan yapının 2863 

sayılı yasanın 6. Maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı 

yasanın 7. Maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil 

edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 

2.grup olarak belirlenmesine anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ve koruma 

grubu şerhi konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, plandaki tescil 

taramasının yapılmasına, yapının geleceği ile ilgili olarak rölöve ve restorasyon projelerinin 

hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada can ve mal güvenliği 

açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesince alınmasına, 100 ada, 7 nolu 

parsel üzerinde 52 Envanter numarası ile tescilli SMÖ yapının karar listesinde 6 parsel olarak 

yapılan maddi hatanın düzeltilmesine, karar verildi. 



 
 7880/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017/304 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017/6974 BURSA 

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Kuyualan Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 

İ19D19D pafta, 152 ada, 24 parselde yapılan kaçak kazı ve tescil önerisine yönelik Balıkesir İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.11.2016 tarih ve 5080 sayılı yazısı eki ve Kurul 

Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve 2509 sayılı uzman raporu okundu dosyası incelendi yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Kuyualan Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 

İ19D19D pafta, 152 ada, 24 parselde tespit edilen kalıntıların bulunduğu alanın karar eki sit 

paftasında köşe koordinatları ile belirtildiği şekliyle “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak 

tesciline, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine “I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı” şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, 

- Kaçak kazı sorumluları hakkında açılan yasal soruşturma sonuçlarının Kurulumuza 

iletilmesine, 

- Kaçak kazı hafriyatında görülen mimari parçaların ilgili Müze Müdürlüğüne taşınmasına, 

- Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik 

önlemlerinin sağlanması yönünde tedbirler alınmasına karar verildi. 





 
 7881/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.06.2017/307 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10.06.2017/7093 BURSA 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

mülkiyetinde, 2814 ada - 3 parsel, 2815 ada - 7 parsel, 2816 ada - 1 parselde “Kentsel ve Doğal 

Sit Alanı” dışında A-3 Enventer numarası ile “Anıt Eser” tescili bulunan Mezarlık Alanlarının 

bakım ve onarım talebine yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesinin 07.04.2017 tarih ve E.58991 

sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğünün 25.085.2017 tarih ve 2701 sayılı uzman raporu okundu dosyası 

incelendi yapılan görüşmeler sonucunda,  

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

mülkiyetinde, 2814 ada - 3 parsel, 2815 ada - 7 parsel, 2816 ada - 1 parselde “Kentsel ve Doğal 

Sit Alanı” dışında A-3 Enventer numarası ile “Anıt Eser” tescili bulunan Mezarlık Alanlarının 

2863 sayılı yasa ve 25.01.2017 tarih ve 681 sayılı İlke Kararı kapsamında “Kentsel Sit” niteliği 

taşıması sebebiyle “Kentsel ve Doğal Sit Alanı” sınırlarına dâhil edilerek Koruma Amaçlı İmar 

Planına işlenmesine,  

Mezarlık alanlarında yapılması planlanan bakım-onarım çalışmalarının basit onarım 

kapsamında 2863 sayılı yasa, 25.01.2017/681 ve 05.11.199/660 tarih/sayılı ilke kararları 

doğrultusunda Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak çalışma sonuçlarının Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 7882/1-1 

————— 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-3798 SİVAS 

Dosya No : 58.06.130 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyünde Güneş Enerji Santraline yönelik yapılan arazi 

incelemesinde görüş istenilen saha dışında tespit edilen Çal Tümülüsü’nün tescilinin yapılması 

talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 17.04.2017 tarihli ve 341 sayılı dosya 

inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, tapunun 691 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir 

bölümünde tespit edilen Çal Tümülüsü’nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan 

taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. 

derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Çal Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine; 

ER:1153369 sayılı IV. grup maden sahası ile çakışmalı olan Çal Tümülüsü I. derece 

arkeolojik sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına; 

Çal Tümülüsü’nün üzerinde bulunduğu 691 parsel nolu taşınmazda BOTAŞ tarafından 

boru hattı amacıyla çalışma yapılması durumunda Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir inşai ve 

fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.  



 
 7883/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-3800 SİVAS 

Dosya No : 58.06.132 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Mağara Köyü, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ve Kamu Orta 

Malına ait tapunun 103 ada, 59, 61 ve 83 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir kısmı ile 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait tapunun 698 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmında Kangal Termik Santrali Atık Düzenli Depolama Tesisi 

ruhsat sahası incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 28.04.2017 tarih ve 3591 sayılı kararı ile 

tescili prensip olarak uygun bulunan Dikilitaş Kutsal Alanı’nın nihai tescilinin yapılması talebini 

içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 25.07.2017 tarihli ve 690 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Mağara Köyü, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ve Kamu Orta 

Malına ait tapunun 103 ada, 59, 61 ve 83 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir kısmı ile 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait tapunun 698 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmında tespit edilen Dikilitaş Kutsal Alanı’nın 2863 sayılı 

kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına; 

Dikilitaş Kutsal Alanı I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 



 
 7884/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2017-200 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.07.2017-3754 SİVAS 

Dosya No : 60.01.34 

Tokat İli, Almus İlçesi, Akarçay Beldesi, özel mülkiyete ait tapunun 1287 nolu parseli ile 

102 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit 

edilen Kurulumuzun 30.09.2017 tarih ve 3091 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin 

hazırlanması isteminde bulunulan Çamurcuk Yerleşimi’ne ilişkin hazırlanan tescile esas 

belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 20.07.2017 tarihli 

ve 623 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda: 

Tokat İli, Almus İlçesi, Akarçay Beldesi, özel mülkiyete ait tapunun 1287 nolu parseli ile 

102 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde tespit edilen Çamurcuk 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Çamurcuk Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 



 
 7885/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.07.2017-3799 SİVAS 

Dosya No : 58.06.131 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyünde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait, tapunun 698 

nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde Kangal Termik Santrali Atık Düzenli Depolama 

Tesisi ruhsat sahası incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 28.04.2017 tarih ve 3591 sayılı 

kararı ile tescili prensip olarak uygun Uyuzpınarı Kaya Konutu’nun nihai tescilinin yapılması 

talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 20.07.2017 tarihli ve 629 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyünde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait, tapunun 698 

nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Uyuzpınarı Kaya Konutu’nun 2863 

sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına; 

Uyuzpınarı Kaya Konutu I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 



 
 7886/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.07.2017-199 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.07.2017-3735 SİVAS 

Dosya No : 44.06.25 

Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Mahallesi, mülkiyetleri Hekimhan Belediyesi 

ve özel mülkiyete ait, tapunun 315, 316 ve 320 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların tamamında 

tespit edilen Hasançelebi Höyüğü’nün tescili isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarının 25.07.2017 tarihli ve 676 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan Belediyesi ve özel 

mülkiyete ait, tapunun 315, 316 ve 320 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların tamamında tespit 

edilen Hasançelebi Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında özellikler 

göstermesi nedeniyle arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1/2000 ölçekli kadastral paftada sit sınırları belirtilen 

alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onanmasına,  

Hasançelebi Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesine, Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Mahallesi, 315, 316 ve 320 parsel nolu 

taşınmazların beyanlar hanesine “Tamamı Hasançelebi Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanındadır” beyanının konulmasına karar verildi. 



 
 7887/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2017-200 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.07.2017-3771 SİVAS 

Dosya No : 60.09.63 

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesinde tespit edilen Gaziosmanpaşa 

Mahallesi Nekropol Alanı’nın tescilinin sit sınırlarının tespitine yönelik Tokat Müze Müdürlüğü 

ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden çalışma yapılmasın istendiği Kurulumuzun 

30.05.2017 tarih ve 3661 sayılı kararı gereğince alanda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 

talebinde bulunulan 20.07.2017 tarihli ve 623 sayılı komisyon raporu okundu, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, Kurulumuzun Sanat Tarihçi ve Arkeolog üyelerince yerinde yapılan 

inceleme ve görüşme sonucunda: 

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesinde tespit edilen Gaziosmanpaşa 

Nekropolü’nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Gaziosmanpaşa Nekropolü III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının: 

- Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı 

hizmetleri (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı vb.) toprak 

kullanımını minimumda tutacak şekilde Müze Müdürlüğünce sondaj yapıldıktan sonra kültür 

varlığının bulunması halinde Koruma Kuruluna sunulmasının ardından uygulamaya 

geçilebileceğine; 

- Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin 

raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceğine; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat ve temel kazısı çalışmasının Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılmasına; 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

- Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine, 

- Alanların tarım faaliyeti dışında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Torak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık görüşünün 

alınmasına, 

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, 

- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı 

sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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