
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 56 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 838 ANKARA 

 
 10996/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.11/301 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2017 - 4881 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, MehmetpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel 

mülkiyete ait, 37 ada, 20 nolu parseldeki yapının, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tesciline yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulması gerektiğine 

iliĢkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4747 sayılı 

kararı,  konuyla ilgili Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 12.10.2017 tarih ve 

7524 sayılı yazısı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığının 23.10.2017 tarih ve 5178 sayılı yazısı, Vezirköprü Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 15.11.2017 tarih ve 8107 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 20.11.2017 gün ve 501 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, MehmetpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel 

mülkiyete ait, 37 ada, 20 nolu parseldeki sivil mimarlık örneği yapının korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, ekte sunulan tescil fiĢinin uygun olduğuna, koruma 

grubunun -II- olarak belirlenmesine, koruma amaçlı imar planına tescil lejantı ile iĢlenmesine, 

tescilli taĢınmaz parsel sınırlarının korunması gerektiğinden koruma amaçlı imar planı 

değiĢikliğinin Kurulumuza sunulmasına, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

28.09.2017 gün ve 4747 sayılı kararı çerçevesinde yapının malzeme-hasar tespit analizleri ve 

rölövesinin Kurulumuza ivedilikle sunulmasına, ayrıca süreç içerisinde oluĢabilecek tehlikelere 

karĢı can ve mal güvenliğini sağlayıcı emniyet tedbirlerinin mülk sahipleri ve Belediyesince 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.01.09 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1897 KARS 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Kayaköprü Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 588 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2007 tarih ve 727 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 24.11.2011 tarih ve 37 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.09.2017 gün ve 1601 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Kayaköprü Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 588 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın koruma alanının ekte 

yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve tescil fiĢinin de bu doğrultuda 

güncellenmesine, tescilli taĢınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi bir fiziki ve 

inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.06/1359 

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 373 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 9047 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta, 

1219 ada, 8 numaralı parselinde kayıtlı olan taĢınmazda Kurulumuzun 11.02.2016 tarihli ve 6216 

sayılı kararı doğrultusunda ilgili Kazı BaĢkanlığı ve ilgili Müze Müdürlüğünce gerçekleĢtirilen 

sondaj birleĢtirme çalıĢması sonuçlarına iliĢkin Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

30.01.2017 tarihli ve 824 sayılı yazı eki Ġzmir Müze Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarihli ve 302 

sayılı yazısı iliĢiğindeki 04.01.2017 tarihli Müze uzman raporu, söz konusu çalıĢma sonuçlarına 

iliĢkin Foça Kazıları BaĢkanı Prof. Dr. Ömer ÖZYĠĞĠT’in 01.11.2017 tarihli ve 2017/115 sayılı 

yazısı eki 03.03.2017 tarihli rapor ve konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 21.11.2017 tarih ve 1458 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, 

raporların ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta, 

1219 ada, 8 numaralı parselinde kayıtlı, Ġzmir 1 Numaralı KTVKK’nun 09.09.1993 tarihli ve 

4685 sayılı ile belirlenen 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde ve Ġzmir 1 

Numaralı KTVKK’nun 25.12.1997 tarihli ve 6982 sayılı kararı ile uygun bulunan Foça I. Etap 

Koruma Revizyon Ġmar Planı kapsamında yer alan, Ġzmir 1 Numaralı KTVKK'nun 30.01.2001 

tarihli ve 9021 sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı (2. Grup) olarak tescilli olan 2 numaralı 

parselin bitiĢiğinde yer alan taĢınmazın ilgili Kazı BaĢkanlığı raporu doğrultusunda 1. (birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 1/50 ölçekli kazı planının kodların deniz 

seviyesinden indiği ve kesitlerin gösterildiği Ģekliyle ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine, alanda koruma önlemlerinin ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca ve tüm süreçte 

gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına, arkeolojik buluntuların korunmasına 

yönelik hazırlanacak projelerin ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/931 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 361 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 8778 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde; tapunun 3014 parsellerinde 

kayıtlı Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taĢıyan taĢınmaza 

iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.07.2017 tarihli ve 2522 sayılı kurum görüĢü yazısı, iletilen 

kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.09.2017 tarihli ve 1206 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde, tapunun 3014 parselinde yer 

alan “yağhane” olarak bilinen konut yapısı, yağhane ve avlusunun 2863 sayılı yasa kapsamında 

kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, Kurul 

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescilli taĢınmazda 

Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 

 11000/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.01/447 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 375 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017 - 9064 ĠZMĠR 

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırması neticesinde tespit edilen alanın  Arkeolojik sit 

potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 22.08.2016 tarihli 

3469 sayılı yazısı ve eki ve 12.01.2017 tarihli 173 sayılı yazısı ve eki; Ġzmir II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  11.10.2017 tarihli ve 3775 sayılı yazısı ve eki 

kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2017 tarihli ve  1504 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;         

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırması neticesinde tespit edilen alanın  kararımız  eki 

1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3 

(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 

  45.07/654 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 375 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017 - 9084 ĠZMĠR 

Manisa ili, Salihli Ġlçesi, Kurttutan Mahallesinde tapunun 101 ada 1 parsel numaralı 

taĢınmazı üzerinde yer alan tümülüste gerçekleĢtirilen kaçak kazıya iliĢkin bilgi ve belgelerin 

iletildiği yine anılan alanın arkeolojik sit olarak tescilinin talep edildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 16.03.2017 tarihli ve 1198 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2017 tarih ve 1505 sayılı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili, Salihli Ġlçesi, Kurttutan Mahallesinde tapunun 101 ada 1 parsel numaralı 

taĢınmazı üzerinde bulunan kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (birinci) 

derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tecil fiĢinin uygun olduğuna, 

Kaçak Kazılar sonucu ortaya çıkan mezar odasına iliĢkin gerekli belgeleme ve tespit 

çalıĢmalarının (Plan ve kesit çizimi vb.) ilgili Müzesince tamamlanarak mezar odasının 

kapatılmasına,  

Manisa il Kültür ve Turizm Müdürlüğünce söz konusu izinsiz uygulamaya iliĢkin 

baĢlatılan yasal soruĢturmanın takibinin yapılarak sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 192 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2017 - 2957 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Sarız Ġlçesi, Kırkısrak Mahallesi, Kilise Mevkiinde bulunan, Hazineye ait 105 

ada, 1 parselin bir kısmında yeralan Kırkısrak Duvar Kalıntısı’nın 1.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Kayseri Müze Müdürlüğünün 19.08.2016 gün 

ve 2448 sayılı, 02.12.2016 gün ve 3439 sayılı yazıları, konuya iliĢkin Kayseri Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğünün 23.03.2017 gün ve 10132279 sayılı yazısı, Kayseri Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 27.03.2017 gün ve 929 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığının 06.04.2017 gün ve 7518 sayılı yazısı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 gün ve 67508 sayılı yazısı, Sarız 

Malmüdürlüğünün 03.05.2017 gün ve 184 sayılı yazısı, Kayseri BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığının 01.06.2017 gün ve 8700 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 30.06.2017 gün ve 418428 sayılı yazısı, 20.11.2017 gün ve 4975 

sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda;  

Kayseri Ġli, Sarız Ġlçesi, Kırkısrak Mahallesi, Kilise Mevkiinde bulunan, Hazineye ait 105 

ada, 1 parselin bir kısmında yeralan “Kırkısrak Duvar Kalıntısı”nın kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile 3. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 105 ada, 1 parselin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır” Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

verilmesine; kaçak kazı olayının savcılığa intikal ettiği Kayseri Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 19.08.2016 gün ve 2448 sayılı yazısından anlaĢıldığından yasal iĢlem 

baĢlatılmasına gerek olmayıp adli makamlarca uygun görülmesi durumunda kaçak kazı 

çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlere kapatılabileceğine; bu alanda daha 

fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça 

alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin 

sağlanmasına karar verildi. 

III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;   

5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

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

dikilmemesine, 



6. Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan, 

tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin 

bakım kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak 

eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi, 

bozulan iç ve dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 

uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,  

7. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin  proje 

aĢamasından 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,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 187 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017 - 2889 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan, mülkiyetleri Melikgazi 

Belediyesi ve özel mülkiyete ait olan, tapunun 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593 ve 4804 

numaralı parsellerini kapsayan alanda bulunan, 10/02/1989 tarih, 357 sayılı kararıyla  korunması 

gerekli taĢınmaz  kültür varlığı olarak tescil  edilen ve Kayseri Kültür Varlıkları Koruma 

Kurulunun  08/09/2017 tarih, 2817 sayılı kurul kararıyla da  sit türü ve derecesi  III. Derece 

Arkeolojik sit  olarak belirlenen Ağırnas Yeraltı Ģehri ve yerleĢiminin sit sınırlarının 

koordinatlandırılmasına  yönelik  hazırlanan kararımız 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 192 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2017 - 2955 KAYSERĠ 

Kayseri ili, AkkıĢla ilçesi, Yukarı Mahalle, Yel Değirmeni mevkiinde bulunan, J36.D 

pafta,  226 ada ve 375 numaralı parselinde bulunan  "Yukarı Mahalle Tümülüsünün; 2863 sayılı 

Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli  

harita üzerinde   gösterildiği Ģekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 

fiĢinin uygun olduğuna, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada da görüleceği üzere kamu 

orta malına (mera) ait, tapunun 226 ada 375 parselinin pafta, fen klasörü ve  tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” Ģerhinin Tapu ve Kadastro 

Müdürlüklerince verilmesine, söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1. Derece Arkeolojik Sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, kaçak kazılarla ilgili adli süreç 

Sarıoğlan Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yürütüldüğünden  yeniden bir yasal iĢlem baĢlatılmasına 

gerek olmadığına, Adli Makamlardan uygun görüĢ alındıktan sonra   can ve mal güvenliği 

tehlikesi arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına, 

bu aĢamada can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ilgililerince güvenlik önlemlerinin 

alınmasına; Tümülüste daha fazla tahribata neden olunmaması için taĢınmazın belli aralıklarla 

yerel yönetimlerce ve kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına karar verildi. 

 
 11005/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 156 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 2402 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde III.Derece Arkeolojik sit alanı 

içerisinde yer alan, tapunun 9772 ada,1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 51 numaralı 

güvercinliğin rölöve projesinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Melikgazi Belediyesi’nin 06.12.2016 tarih ve 1390 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 08.12.2016 tarih ve 5123 sayılı 

raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi ve 

yapılan görüĢme sonucunda; 

 Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde Değirmendere Vadisinde III. 

Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan  Güvercinliklerin korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine;  yapı gruplarının “II.Grup” olarak belirlenmesine; 

güvercinlikler ile ilgili bir tipoloji dosyası hazırlanmasına; 51 nolu güvercinliğe yönelik 

hazırlanan rölöve projesinin  uygun olduğuna karar verildi. 

 11006/1/1-1 

————— 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 2939 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kayabağ Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 01.04.2016 

gün ve 2017 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve 22.04.2016 gün 

ve 2067 sayılı kararı ile GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları belirlenen Değirmendere Vadisi 

Kültür Varlıkları sit sınırlarına yönelik mevcut bulunan kadastral harita ile 1/25000 ölçekli 

koordinatlı haritaların uyuĢmadığı anlaĢıldığından sit sınırlarına yönelik Kurulumuzun 01.04.2016 

gün ve 2017 sayılı kararı ile uygun bulunan kadastral haritanın iptaline, yeniden hazırlanan ve 

kararımız eki olan 1/2000 ölçekli kadastral harita ile sit sınırlarında kalan parsellerin gösterildiği 

listenin uygun olduğuna, kararımız eki listede bulunan ve sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesinde bulunan sit alanı Ģerhlerinin devam etmesine, eğer Ģerh bulunmuyorsa 

9587 ada 6 ve 7 parsellere “bir kısmı III. derece arkeolojik sit alanıdır.”  listedeki diğer parsellere 

ise “tamamı III. derece arkeolojik sit alanıdır.” yine listede bulunan güvercinlik niteliğindeki 135 

adet parsele “II. Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır” Ģerhinin verilmesi 

gerektiğine, kadastro harici alanda kalan 16 adet güvercinliğin ise kadastro tescili görerek parsel 

numarası alması durumunda “II. Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır” Ģerhinin 

verilmesi gerektiğine, söz konusu sit alanında Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının geçerli 

olduğuna, kararımız eki listede bulunan 135 adet parsel numarası bulunan ve 16 adet de kadastro 

harici alanda olmak üzere toplamda 151 adet güvercinliğe yönelik hazırlanan tescil fiĢinin uygun 

olduğuna karar verildi. 



 



 
 11006/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 2928 KAYSERĠ 

 
 11006/3/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 2926 KAYSERĠ 

 
 11006/4/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.11.2017 - 2942 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan, tapunun 586, 587, 588, 589, 

590, 591, 593 ve 4804 numaralı parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Melikgazi Belediyesi ve Özel 

mülkiyete ait olan, Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10/02/1989 

tarih, 357 sayılı kararıyla  korunması gerekli taĢınmaz  kültür varlığı olarak tescil  edilen ve 

Kurulumuzun  08/09/2017 tarih, 2817 sayılı kararıyla da sit türü ve derecesi III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen  Ağırnas Yeraltı ġehri ve YerleĢiminin; 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesindeki “… Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge 

Kurulu tarafından geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢulları belirlenir…”  hükmü gereği,  III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin GeçiĢ Dönemi yapılaĢma koĢullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleĢtirme (Tevhid) ve ayırma (Ġfraz) 

yapılabileceğine; 

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

kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya  

geçilebileceğine; 

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

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

dökülmemesine,  

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına, 

5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

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

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aĢamasından 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, Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 

 11007/1-1 

————— 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.09.2017 - 2817 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Ağırnas Mahallesi’nde bulunan, tapunun 586, 587, 588, 589, 

590, 591, 593 ve 4804 numaralı parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve özel 

mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1989 tarih 

ve 357 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Ağırnas 

Yeraltı ġehri’nin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin düzeltilmesine; kararımız eki 

tescil fiĢlerinin ve sit sınırını gösteren 1/1000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; Ağırnas 

Yeraltı ġehri’ne yönelik hazırlanan rölöve projesi, rölöve raporu, hasar analizi, malzeme analizi, 

restitüsyon projesi, restitüsyon raporu, sanat tarihi raporu, restorasyon projesi, müdahale analizi 

ve restorasyon raporunun uygun olduğuna; uygulamaların gerekli güvenlik önlemleri alınarak  

KUDEB denetiminde; proje müellifi ve Melikgazi Belediyesi sorumluluğunda yapılmasına; ancak 

mülkiyet sahiplerinin muvafakatı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilineceğine karar verildi. 



 
 11008/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.18/29-60-61-152- 

  305-855-976 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 241 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017 - 6694 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi, Karantina adasında bulunan,  tapunun 24 pafta, 10 

ada, 1 parselinde hazine adına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında olan, TaĢınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.04.1984 gün ve 242, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5.7.1996 tarih ve 6121 sayılı kararları ile belirlenen 1. 

derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan, ada içerisindeki bazı yapılar ile; adresleri 

verilmek suretiyle Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.06.1982 tarih ve 

A-3630 sayılı ve  Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu'nun 14.08.2015 

gün ve 3542 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiĢ 

olan,18.02.2014 gün ve 11047 sayılı Kurul kararı ile koruma amaçlı imar planı uygun bulunan, 

14.08.2015 gün ve 3542 sayılı Kurul kararı ile; eski hastane binasının eğitim merkezine 

çevrilebilmesi için gerekli onarımlarının yapılması isteminin; Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında uygun 

olmadığına, alanda bulunan tüm ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılarla birlikte parseldeki diğer 

izinsiz uygulamalara yönelik  2.10.2002 gün ve 10121 sayılı Kurul kararı ile 17.02.2011 gün ve 

5700 sayılı Kurul kararı gereğinin ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerine getirilmesine, 

Klazomenai Kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda; dolgu yolun kazıklı yola dönüĢtürülmesi 

isteminin uygun olmadığına, ancak deniz aĢındırması nedeniyle çökmüĢ olan mevcut asfalt  yolun 

destek duvarının kaya malzemeden yastıklama Ģeklinde onarımının ilgili Müzesinin denetiminde 

yapılması koĢulu ile uygun olduğuna karar verilen, 23.03.2017 gün ve 5775 sayılı Kurul kararı 

ile; havuz kenarındaki travertenlerin sökülerek, havuzun toprakla doldurulup üzerine çimleme 

çalıĢması yapılması istemini  uygun olduğuna, bar iĢlevli yapı ile birlikte izinsiz yapılmıĢ olan ve  

17.02.2011 tarih ve 5700 sayılı karar ile  ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına  ve 

suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kantin binasına yönelik döĢeme taĢlarının ilgili 

Müze Müdürlüğü'nün denetiminde kaldırılmasına, Urla Eğitim tesisinde; iĢ sağlığı ve güvenliği 

mevzuatları gereği yangın merdiveni ve yangın algılama sistemi yapılması isteminin;  TaĢınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 26.06.1986 gün ve 2393 sayılı kararı uyarınca 

yapımına izin verilen su basman seviyesindeki tecrit ünitesi için verilen; 18.07.1986 günlü  

ruhsatın; Urla Eğitim tesisine yönelik verilen  bir ruhsat olup olmadığının açıklığa kavuĢturularak 

ruhsat eki projesine aykırılıkların ilgili Belediyesince tespit edilmesine, Sağlık Bakanlığı’nın 

kullanımında olan binadaki can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1/a maddesi 

kapsamında değerlendirilmek üzere; zemine müdahale edilmeden geçici olarak yapılmasının 

uygun olduğuna karar verilen taĢınmazdaki yer alan tescilsiz yapıların altyapıları ile birlikte 

onarım iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi istemi üzerine;  Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca 

yerinde yapılan incelemeler sonucundaki tespit ve önerilere iliĢkin;  Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2017 gün ve 211727 sayılı yazısı ile Karantina Orman ĠĢletme 

Ģefliğince tespit edilen kuruyan ağaçlar ile  Tahaffuzhane binasının etrafında bulunan 5 adet çam 

ağacının; 1.grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tahaffuzhane binasına 

devrilme olasılığı bulunduğundan   kesilmelerinde sakınca olup olmadığının sorulduğu Türkiye 



Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Urla Karantina adası Müdürlüğü’nün  27.09.2017 gün 

ve E145 sayılı yazısı, 23.03.2017 gün ve 5775 sayılı Kurul kararı gereği iletilen Urla Belediye 

BaĢkanlığı’nın 11.08.2017 gün ve 13453 sayılı yazısı, ÇeĢme müze müdürlüğünün 18.10.2017 

gün ve 1036 yazısı, Klazomenai Kazı BaĢkanının 17.10.2017 günlü görüĢ yazısı, Müdürlük 

evrakına 17.10.2017 gün ve 1203 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi, Karantina adasında bulunan,  tapunun 24 pafta, 10 

ada, 1 parselinde kayıtlı olan taĢınmazdaki; Hastane ana binasının bir bölümünün 1962 yılında sit 

ilanı öncesinde yapılan Kamu binası olması, mevcut hastane binalarının yıkılmasının zeminde 

daha büyük tahribata neden olacağı, eğitim tesisine yönelik binanın Kurul izni ile yapılmıĢ 

ruhsatlı bina olması  dikkate alınarak parselin; ekli haritada  sınırları ve koordinatları belirlenmiĢ 

olan bölümünün “2. derece arkeolojik sit alanı” olarak belirlenmesine, çevresindeki 1. derece 

arkeolojik sit statüsünün devam etmesine, Karantina adasına yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli 

paftadaki sit sınırlarının geçerli olduğuna, sit derece sınır değiĢikliğine yönelik   koruma amaçlı 

imar planı değiĢikliğinin  Kurulumuza iletilmesine, 

Tahaffuzhaneye bağlanan iskele yapısının; “2. grup korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı” olarak tescillenmesine, parselin tapu kaydına gerekli Ģerhlerin konulmasına,  

Kararımız eki paftada sınırları belirlenmiĢ olan 2. derece arkeolojik sit alanı sınırları 

dıĢında kalan tüm ruhsatsız uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü'nün denetiminde 

kaldırılmasına, yapılan iĢlemlerin sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi 

verilmesine, 

Karantina adasında bulunan kurumuĢ veya hastalıklı ağaçların ilgili Kurumdan alınacak 

olan görüĢ doğrultusunda zemine müdahale edilmeden kesilmelerinde, Tahaffuzhane binasının 

arka cephesinde 4, yan cephesinde bulunan 1 adet çam ağacının yapının çatısına eğim verdiği, sert 

iklim koĢullarında tescilli yapıya olumsuz etkisi bulunacağından tehlikenin giderilmesine yönelik 

olarak; çam ağaçların tescilli yapıya olan uzantılarının zemine müdahale edilmeden 

budanmasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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