
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

   26.07.463 
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2018 - 273 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 31.05.2018 - 6494 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Merkez ve Bahçecik Mahallelerinde tespit edilen Yolaltı Mevkii 
Arkeolojik Alanı’nın tescili ve öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik sit sınırlarına ilişkin hazırlanan 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
26.02.2018 uzman raporu ve ekleri; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların 
görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 82953731-821.99-
E.1245356 sayılı yazısı ve ekleri, 30.05.2018 tarih, 276827 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ve sit sınırlarına 
ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları ile fotoğrafları ve dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Merkez ve Bahçecik Mahallelerinde tespit edilen Yolaltı Mevkii 
Arkeolojik Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 
tesciline, sit sınırlarına ilişkin hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 tarih, 
658 sayılı İlke Kararı’nda yer alan ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına ilişkin 
hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları 
içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi 
bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

   37.00/1300 
Toplantı Tarihi ve No : 18/10/2018 - 288 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 18/10/2018 - 6063 ANKARA 

Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Taşlık Köyündeki kaçak kazı alanının tesciline ilişkin, 
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05/03/2018 tarih,156.01/209455 sayılı yazısı 
ekinde yer alan ve Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28/02/2018 tarihli 
rapor,Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02/04/2018 
tarihli ve E.281477 sayılı yazısı gereği iletilen kurum görüşleri, Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 17/10/2018 tarihli 485370 
sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda ; 

Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Taşlık Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ve tescili 
önerilen alanın, 2863 sayılı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca “III. (Üç) Derece 
Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin, ölçekli haritada gösterilen 
sit sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna, söz konusu alanda koruma amaçlı imar planı 
hazırlanıncaya kadar kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararının üçüncü maddesinde belirtilen hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartları olarak belirlenmesine, kaçak kazı çukurlarını açarak tahribata yol açan 
şahıslar hakkında soruşturma için gerekli belgelerin Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletildiği anlaşıldığından tekrar bir suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı 
çukurlarının kapatılmasının hukuki açıdan sakınca yaratıp yaratmayacağının ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığından öğrenilmesinden sonrayerel imkanlarla müze denetiminde kapatılmasına, alanda 
kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai uygulamada bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 26.07.80 
Toplantı Tarih ve no: 16.05.2016 – 195 Toplantı Yeri  
Karar Tarih ve no    : 16.05.2016 – 4133 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilli Osmaniye Höyük’ün güncellenen sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 
değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.07.2015 tarihli 
raporu,  konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; 
Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 04.02.2016 tarih, 82953731-821.99/E.256077 sayılı 
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.403574 
sayılı yazısı; 11.05.2016 tarih, 4471 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı 
sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.11.1980 tarih, A-2463 sayılı Kararı ile tescilli, Eskişehir Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.05.2010 tarih, 4218 sayılı kurul Kararı ile tescil 
fişi ve kadastral pafta üzerinden işaretli sit sınırları uygun bulunan Osmaniye Höyük’ün 
güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının 
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) 
Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; söz konusu tescilli höyükte toprağın 
sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerde bulunulmamasına; sit sınırları içerisinde madencilik 
faaliyetlerinin yasaklanmasına, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına ve 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 26.07.55 
Toplantı Tarih ve no: 31.05.2018 – 273 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no    : 31.05.2018 – 6491 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Merkez Mahallesi’nde yer alan tescilli Kocakızlar Höyük sit 

sınırlarının güncellenmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.02.2018 uzman raporu ve ekleri; konuyla ilgili faaliyeti 
etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro 
Müdürlüğü) 14.05.2018 tarih, 82953731-821.99-E.1358663 sayılı yazısı ve ekleri, 29.05.2018 
tarih, 276633 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının 
aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Merkez Mahallesi’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih, 2497 sayılı Kararı ile tescilli Kocakızlar Höyük’ün, 
güney eteklerinde 1980 yıllarında kanal çalışmaları sırasında tespit edilen ve kurtarma kazısı 
yapılan mezar odasının varlığı ile birlikte değerlendirildiğinde isminin ve I. (Bir) Derece 
Arkeolojik Sit sınırlarının Kocakızlar Höyük ve Tümülüsü adıyla güncellenmesine; sit sınırlarına 
ilişkin hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası ve tescil 
fişinin uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 tarih, 658 sayılı İlke 
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili 
kurumlarca alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

   06.16/5 
Toplantı Tarihi ve No : 4/10/2018 - 286 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 4/10/2018 - 5996 ANKARA 

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa mahallesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Yüksek Kurulunun 08.11.1984 gün ve 479 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.02.2001 
gün ve 7169 sayılı kararı ile tescilli yapının Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmasının uygun 
olduğuna, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile raporlarının onaylanmasına karar 
verilen, Nallıhan Belediyesi mülkiyetindeki, 79 ada 4 nolu parselin; komşu ve yan parselleri olan 
79 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin koruma alanı olarak ilan 
edilmesi talebini içeren Nallıhan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
05.09.2018 gün ve 1920 sayılı yazısı ve ekleri,  Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve 455829 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa mahallesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Yüksek Kurulunun 08.11.1984 gün ve 479 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen, Nallıhan Belediyesi mülkiyetindeki, 79 ada 4 nolu parselin, Nallıhan 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.09.2018 gün ve 1920 sayılı yazısı ile 
talep edilen korunma alanının; ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. 
maddesi ve ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmeliğin’ 4-h maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda;  tescilli yapıların 
alandaki dağılımı göz önünde bulundurulduğunda; 79 ada 4 nolu parsel ile birlikte tescilli 78 ada 
3-4 parseller ve tescilli 80 ada 1 parseli de kapsayan; tescilli taşınmazların siluet, görünüm ve 
çevre ile uyumlarını etkileyecek konum ve yakınlıkta bulunan, ekteki 1/1000 ölçekli haritada 
sınırları gösterilen alanın korunma alanı sınırı olarak belirlenmesine, bahse konu korunma alanı 
sınırı içerisinde yapılacak olan her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına; 

Korunma alanında kalan 79 ada 13 nolu parsele ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 gün ve 
2144 sayılı kararında; “Ticaret+Konut kullanımının “Resmi Tesis alanı” olarak değiştirilmesinin 
uygun olduğuna, işlev değişikliğinin imar planına işlenmesine, “Engelli Sosyal Eğitim ve Yaşam 
Merkezi” yapılmasına ilişkin hazırlanan yeni yapılanma mimari projesinin düzeltmelerle uygun 
olduğuna, uygulamanın kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair sorumlu mimar, ilgili 
Belediyesi ve ilgili KUDEB uzmanlarınca hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 
iletilmesine” karar verildiği, ancak bahse konu kararımız gereğinin yerine getirilmediği 
anlaşıldığından; Kararımız gereğinin ivedilikle yerine getirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

   35.16/538 
Toplantı Tarihi ve No : 04.10.2018 - 283 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 04.10.2018 - 8080 İZMİR 

İzmir İli, Tire İlçesi, Ayaklıkırı Mahallesinde bulunan, tapunun 72, 73, 74, 75, 170, 813 
parsellerinde kayıtlı olan taşınmazlarda tespit edilen seramik parçalarına ilişkin; Tire 
Kaymakamlığının (Malmüdürlüğü) 11.07.2017 tarih ve 2234 sayılı yazısı, Tire Kaymakamlığının 
(Müze Müdürlüğü) 03.11.2017 tarih ve 376 sayılı yazısı ve 29.12.2017 tarih ve 432 sayılı yazıları, 
Tire Kaymakamlığı’nın 20.04.2018 tarih ve 1031 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü’nün 
03.05.2018 tarih ve 958627 sayılı yazısı, Karayolları Genele Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 
180359 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.06.2018 tarih ev 17454 sayılı yazısı, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 13.06.2018 tarih ve 155012 sayılı yazısı Müdürlük 
evrakına 02.10.2018 tarih 460571 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

İzmir İli, Tire İlçesi, Ayaklıkırı Mahallesinde bulunan, tapunun 72, 73, 74, 75, 170, 813 
parsellerinde kayıtlı olan taşınmazlarda tespit edilen yoğun arkeolojik seramik buluntuları ve 
kaçak kazılarla ortaya çıkan düzgün kesilmiş taş bloklar dikkate alınarak 2863 sayılı Yasanın 6, 
Maddesi kapsamında alanın; “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesine, Geçiş dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, 2863 sayılı 
Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza 
iletilmesine, 3. derece arkeolojik sit alanında kalan parsellerin tapu kayıtlarına gerekli uyarıcı 
şerhlerin konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
   10.00.776 
Toplantı Tarihi ve No : 26/09/2018 - 44 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26/09/2018 - 645 BALIKESİR 

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Yenimahalle Mahalle sınırlarında yer alan, Ayşebacı III. 
Derece arkeolojik sit sınırının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca  yaptırılmakta olan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında daraltılmasına yönelik, Balıkesir 
Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih  ve 498 sayılı kararı gereği 
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesince yapılan çalışma sonucunun  değerlendirilmesi istemine ilişkin;  
Balıkesir Valiliği İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.09.2018 Tarih ve E.734389 sayılı yazısı 
ve eki rapor ile  Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları 
tarafından hazırlanan Müdürlük evrakına 26.09.2018  tarih  ve E.450845 sayı ile kayıtlı rapor 
okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Balıkesir İli, Karesi İlçesi,Yenimahalle Mahalle sınırlarında yer alan,Çanakkale Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ nun 16.11.2001 tarih ve 577 sayılı karar ile 2. ve 3. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen,Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 19.07.2002 tarih ve 1142 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 
geçiş dönemi yapılanma koşulları belirlenen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.10.2016 tarih ve 6224 sayılı kararı ile sit sınırları sayısallaştırılarak son şeklini 
alan,Kurulumuzun 28.06.2018 Tarih ve 498 sayılı kararı ile Ayşebacı II. Derece arkeolojik sit 
derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak değiştirilmesi uygun bulunan, III. Derece arkeolojik sit 
sınırının daraltılmasına yönelik,Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
28.06.2018 tarih ve 498 sayılı kararı gereği Balıkesir Kuva-yı Milliye Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca yapılan çalışma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda,Ayşebacı III. Derece 
arkeolojik sit sınırının daraltılması isteminin uygun olmadığına,kararımız eki paftada gösterildiği 
şekilde sit sınırlarının ve derecesinin onaylanmasına,kararımız eki liste doğrultusunda tapuya 
tescil şerhlerinin konulmasına,tescil şerhi konulması işlemlerinin sonucundan Balıkesir Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine karar verildi. 
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