
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı No. ve Tarihi : 99 - 13.02.2015  Toplantı Yeri 
Karar No. ve Tarihi : 1416 - 13.02.2015 KAYSERİ 
Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Bahariye (Cavlak) Köyü’nde ve 2. Derece doğal ve 

arkeolojik sit alanında bulunan, tapunun 116 ada, 16 ve 6 no.lu parsellerinde mülkiyeti Hazineye 
ait taşınmaz üzerinde yer alan 2 adet tümülüsün Kurulumuzun 25.06.1993 tarih ve 1487 sayılı 
kararıyla belirlenen sınırlarının kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritaya koordinatlı 
olarak aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 2. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 
koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.  

 



 
 2097/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 74.00/371 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 - 139 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 - 2154 SAFRANBOLU 
 Bartın İli, Merkez İlçe, Fırınlı (Furunlu) Köyünde bulunan ve Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10/11/1992 gün 2731 sayılı kararıyla tescil edilen kale 
kalıntısının yeni tespit ve tescil yönetmeliğine göre gerekli incelemelerinin yapılarak sit 
sınırlarının belirlendiğini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.12.2015 gün ve 213 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bartın İli, Merkez İlçe, Fırınlı (Furunlu) Köyünde bulunan kale kalıntısının Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10/11/1992 gün 2731 sayılı kararıyla tescil edildiğinin 
ancak sit sınırlarının belirlenmediğinin anlaşıldığına, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nun 25.12.2015 gün ve 213 sayılı raporu ve ekleri doğrultusunda söz konusu kale 
kalıntısının sit sınırlarının kararımız eki 1/4000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1. ve 3 derece 
arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, buna göre 117 
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 116 ada 1 ve 2 parsellerin tapu kütüğüne "Tamamı 1. derece arkeolojik 
sit alanıdır." şeklinde kayıt konulmasına, 118 ada 1 ile 129 ada 19 parsellerin tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine "Tamamı 3. derece arkeolojik sit alanıdır." şeklinde kayıt konulmasına, kale 
kalıntısının üzerinin görülmeyecek derecede tamamen bitki örtüsü ile kaplanmış olması ve bitki 
örtüsünün köklerinin kalıntıya zarar vermesi nedeniyle Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce 
gerekli teknik incelemeler yapılarak bitki temizlik çalışmalarına başlanılmasına;  

 Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 
hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi 
 



 
 2096/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 78.07/23 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 – 138 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 2137 SAFRANBOLU 
Karabük İli, Ovacık İlçesi, Küçüksu Köyünde bulunan ve Karabük Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.12.2008 gün 1121 sayılı kararıyla tescil edilerek aynı 
karar ile 1. derece arkeolojik sit sınırları belirlenen tümülüsün yeni tespit ve tescil yönetmeliğine 
göre irdeleme çalışmaları yapılarak kadastral haritalara aktarıldığını konu alan Karabük Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.12.2015 gün ve 212 sayılı raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.12.2015 gün ve 212 sayılı 
raporu ve eki haritadan Karabük İli, Ovacık İlçesi, Küçüksu Köyünde bulunan tümülüsün 
Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.12.2008 gün 1121 sayılı 
kararı eki 1/25000 ölçekli haritada hatalı işaretlendiğinin anlaşıldığına, bu nedenle söz konusu 
tümülüsün sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli harita gösterildiği şekilde 1. ve 3. derece 
arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, yeni sit sınırlarına göre 141 ada 16 parselin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır, 141 ada 14, 15 ve 17 parselin 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine 3. derece arkeolojik sit alanıdır şeklinde şerh konulmasına, 

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 
hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
 



 
 2095/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 74.00/157 
Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 - 139 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 - 2155 SAFRANBOLU 
Bartın İli, Merkez İlçe, Güzelcehisar Köyünde bulunan ve Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17/01/2003 gün ve 8377 sayılı kararıyla tescil edilen ve Karabük 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22/03.2012 gün ve 268 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı 
İmar Planı onaylanan kale kalıntısının sit sınırlarının yeni tespit ve tescil yönetmeliğine 1/2000 
ölçekli harita üzerinde işaretlendiğini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu'nun 25.12.2015 gün ve 215 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Bartın İli, Merkez İlçe, Güzelcehisar Köyünde bulunan ve Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17/01/2003 gün ve 8377 sayılı kararıyla tescil edilen ve Karabük 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22/03.2012 gün ve 268 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı 
İmar Planı uygun bulunan, kale kalıntısının sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna, Bartın Valiliği, Tapu Müdürlüğü'nün 08/01/2015 gün ve 75 
sayılı yazısından kale kalıntısının bulunduğu alanın tapulama harici alan olduğu anlaşıldığından 
"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik"in "Tescil İşlemleri" başlıklı 8. maddesinin 4d bendine göre yapılacak bir şerh 
işleminin bulunmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1406 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Güngören Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güngören 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Güngören Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güngören 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde 
(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Güngören Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1407 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kubacık Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kubacık 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kubacık Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kubacık 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Kubacık Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

7. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri 
yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1408 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Ozanlar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Ozanlar 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Ozanlar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Ozanlar 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği 
şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Ozanlar Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
 



 
 2091/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1409 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yediyol ve Yamaçaltı Mahalleleri sınırları dahilinde 

bulunan Eski Sumatar Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma 
koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 09.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yediyol ve Yamaçaltı Mahalleleri sınırları dahilinde 
bulunan Eski Sumatar Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal 
koordinatları ile gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın 
devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Eski Sumatar Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1411 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Turluk Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tokoğlu 

(Mızyet) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 
sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine 
ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 
tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Turluk Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Tokoğlu 
(Mızyet) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile 
gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi 
gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Tokoğlu (Mızyet) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 2088/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1410 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Taşlıca Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Taşlıca 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Taşlıca Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Taşlıca 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği 
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Taşlıca Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  



 
 2089/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1412 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Turluk Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Turluk (Bozik) 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.02.2015 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Turluk Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Turluk (Bozik) 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği 
şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Turluk (Bozik) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.  



 
 2087/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 - 1413 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yediyol Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Yediyol 

(Esmer Hamar) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 09.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yediyol Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Yediyol 
(Esmer Hamar) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile 
gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi 
gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Yediyol (Esmer Hamar) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.  



 
 2086/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2015 - 121 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2015 -1414 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Güngören Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Güngören 

(Zibe Hamavi Tarlası) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, koruma esasları ve kullanma 
koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 09.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Güngören Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Güngören 
(Zibe Hamavi Tarlası) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal 
koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Güngören (Zibe Hamavi Tarlası) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 
Kullanma Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
 



 
 2085/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 1436 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dâhilinde bulunan Balka Höyük’ün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 
tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2014/195570 
sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in yüzey araştırması raporu, Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 20.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dâhilinde bulunan Balka Höyük’ün 2863 
sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 
ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekilde (üzerinde 
günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tesciline; 

Balka Höyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.  

 



 
 2084/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 1435 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Beldesi sınırları dahilinde bulunan Sofraz Roma 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
13.10.2014/195570 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in yüzey araştırması 
raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Sofraz Roma 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 
ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Sofraz Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 



 
 2083/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 1434 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Besni ilçesi , Kızılin Köyü sınırları dahilinde bulunan Kızılin Kale 

Höyük’ün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
13.10.2014/195570 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in yüzey araştırması 
raporu, Müdürlüğü uzmanlarının 20.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kızılin Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kızılin Kale 
Höyük’ün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 
ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Kızılin Kale Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; 

 



 
 2082/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 1433 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dahilinde bulunan Düz Höyük’ün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 
tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2014/195570 
sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in yüzey araştırması raporu, Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 20.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Beşyol Köyü sınırları dâhilinde bulunan Düz Höyük’ün 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 
haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna: 

Düz Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 



 
 2081/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 123 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 1432 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Merkez, Bağdere (Mezgirt) Köyü sınırları dahilinde bulunan Bağdere 

(Mezgirt) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 
sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 13.10.2014/195570 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in yüzey 
araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun 
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Bağdere (Mezgirt) Köyü sınırları dâhilinde bulunan Bağdere 
(Mezgirt) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde 
(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Bağdere (Mezgirt) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  
8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri 

yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.  



 
 2080/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 122 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 1419  ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gerçek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şanlıurfa 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı doğrultusunda Siverek İmar 
Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan Tıl Bağdat Höyüğü’nün tescil edilmesi, 
Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
19.02.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gerçek Mahallesinde bulunan, Tıl Bağdat Höyüğü’nün 2863 
sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi, alan 
içerisinde mahalle yerleşiminin bulunması ve yaşamın devamlılığı ilkesi doğrultusunda ekli 
1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tesciline, 

Tıl Bağdat Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle, yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
 



 
 2079/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 46.02.77 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 86 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015 -1071 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Hacıveliuşağı Mahallesi 115 ada,18 nolu parsel ile 

Tokmaklı Mahallesi, Harboğazı Mevkii sınırları içerisinde kalan Harboğazı Köprüsü taşınmazın 
tescil edilmesi için Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Kahramanmaraş İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 19.12.2014 tarih ve 4216 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 
Uzmanlarının 17.12.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Hacıveliuşağı Mahallesi 115 ada, 18 nolu parsel ile 
Tokmaklı Mahallesi, Harboğazı Mevkii sınırları içerisinde kalan Harboğazı Köprüsünün Müze 
Müdürlüğü uzman raporu uyarınca 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, 
Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “1. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, kararımız eki 
tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),köprünün koruma alanının belirlenerek Kurulumuza 
iletilmesine karar verildi. 2078/1/1-1 

————— 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 46.00.378 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 86  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015- 1062 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 1588 ada 18 parselin sit 

derecesinin değiştirilmesine yönelik Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
11.12.2014 tarih ve 4095 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 5729 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 1588 ada 18 parselin Adana 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 5729 
sayılı kararıyla Germanica Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Müzesince 
yapılan sondaj kazıları ve elde edilen veriler ışığında hazırlanan rapor doğrultusunda III. Derece 
sit olan parselin derecesinin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesi talebinin uygun 
olduğuna (OLUMLU), parselin imar planına I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işlenerek 
Kurulumuza iletilmesine, yapılan çalışma sonrası sondaj çukurlarının kendi toprağı ile Müzesi 
denetiminde kapatılmasına karar verildi. 2078/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 46.09.22 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 86 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 1069 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesi, Biçin Mahallesi, Çamrak Mevkii, 124 ada 17 ve 22 

numaralı parseller ile 125 ada 1 numaralı parselin III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tesciline 
ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/03/2014 tarih ve 3499 sayılı 
kararı, Aynı Kurulun 30/01/2014 tarih ve 3222 sayılı kararı, 28/05/2014 tarih ve 3765 sayılı 
kararı, 25/09/2014 tarih ve 4242 sayılı kararı ile birlikte 30/10/2014 tarih ve 4333 sayılı kararı, 
Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/10/2014 tarih ve 3500 sayılı 
yazısı ve ekinde bulunan Müdürlük uzmanlarının 20/10/2104 tarihli raporu okundu, konunun 
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesi, Biçin Mahallesi, Çamrak Mevkiinde Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/03/2014 tarih ve 3499 sayılı kararıyla III. Derece 
Arkeolojik sit alanı olarak tescilli 124 Ada 16, 17 ve 22 numaralı parseller ile 125 ada 1 numaralı 
parsel ile ilgili olarak aynı Kurulun 25/09/2014 tarih ve 4242 sayılı kararı gereğince 124 ada 22 
numaralı parselde yapılan sondaj ve çalışmalar sonunda hazırlanan Müze Raporu doğrultusunda 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kültür 
varlığı niteliğinde buluntuya rastlanmadığından 124 Ada 16, 17 ve 22 numaralı parseller ile 125 
ada 1 numaralı parsellerdeki III. Derece Arkeolojik sit alanı tescil kaydının ve parseller 
üzerindeki sit şerhlerinin kaldırılmasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 

 2078/3/1-1 
————— 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 46.02.67 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 86 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 1070 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Darıovası Mahallesi, Çınaralanı mevkii 121 Ada 87 

numaralı parsel üzerindeki sit şerhinin kaldırılması talebine ilişkin Mümtaz BAL’ ın 16/10/2014 
tarihli dilekçesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2014 tarih ve 2981 
sayılı kararı ile birlikte 28/05/2014 tarih ve 3762 sayılı kararı, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 30/06/2014 tarih ve 2249 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 30/12/2014 tarihli dosya inceleme raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Darıovası Mahallesi, Çınaralanı mevkiinde Adana 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2014 tarih ve 2981 sayılı kararı ile III. 
Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilli 121 Ada 80, 81 ve 87 numaralı parsellerden alanın 
hemen hemen tamamını kapsayan 87 numaralı parselde yapılan yeterli sayıda ana kayaya 
ulaşılarak yapılan sondaj kazısı neticesinde kültür varlığı bulunmadığı anlaşıldığından 121 Ada 
80, 81 ve 87 numaralı parseller üzerinde bulunan III. Derece Arkeolojik sit alanı tescil kaydının 
ve parseller üzerindeki sit şerhlerinin kaldırılmasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 

 2078/4/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 27.05.52 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1051 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Akçamezra Mahallesi, Sulular Mevkii, 168 ve 9004 

Numaralı parsellerde taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil 
talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 21/11/2014 tarihli raporu, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 31/12/2014 tarih ve 257627 sayılı yazısı, Orman ve Su işleri bakanlığı XV. Bölge 
Müdürlüğü- Gaziantep Şube Müdürlüğünün 23/12/2014 tarih ve 267501 sayılı yazısı, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının 22/12/2014 tarih 
ve 225766 sayılı yazısı, Oğuzeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
22/12/2014 tarih ve 3268 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Akçamezra Mahallesi, Sulular Mevkii, 168 ve 9004 
Numaralı parseller üzerinde bulunan Akçamezra Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 
”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, 
kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),  

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Akçamezra Mahallesi, Sulular Mevkii, 168 ve 9004 
Numaralı parsellerde bulunan Akçamezra Höyük’üne ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş 
dönemi koruma ve yapılanma koşulları; 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması, 

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesi, 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

6. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 
7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 



 
 2078/5/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 27.08.171 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1036 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi sınırları içinde yer alan Nafi 

ÇAĞLAR’ın 21.07.2014 tarihli dilekçesi ile tescil edilerek korunması talep edilen suluğa ilişkin 
yapılan inceleme sırasında tespit edilen kaya mezarının tesciline ilişkin Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 23/09/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığının 13/10/2014 tarih ve 210179 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
25/11/2014 tarih ve 256030 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi sınırları içinde, 571 ada 1 parselde 
yer alan Serkenez Kaya Mezarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 
aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Kurul uzmanlarının raporunda alanda başka 
kaya mezarı olmaması nedeniyle Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmesine, Grubunun I. 
Grup olarak belirlenmesine, Anıt Fişi ve Kurul Uzmanlarınca belirlenen koruma alanı ve köşe 
koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna, 2863 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca koruma 
alanı içerisinde Kurulumuzdan izinsiz inşai ve fiziki uygulamada bulunulmaması gerektiğine, 
Şehitkamil Belediye Temsilcisinin açıklamalarından alana ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Planının 
yürürlükte olduğu ve toplu konut alanı olarak belirlendiği anlaşıldığından kaya mezarı ve koruma 
alanının planlara işlenerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 



 
 2078/6/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 27.05.48 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1052 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesinde bulunan Yona Höyük'ün tesciline 

ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kurulumuzun 18/12/2014 tarih ve 
1021 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27/11/2104 tarihli raporu okundu, 
konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesi, Geberlik Mevkii, Tapulama harici alan 
üzerinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve 
A-4398 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve Kurulumuzun 
18/12/2014 tarih ve 1021 sayılı kararıyla sit sınırları sayısallaştırılan Yona Höyüğü I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilke ve 
kurul kararlarına aykırı olarak elektrik direği dikmek maksadıyla kazı yapan ve elektrik direği 
dikmek suretiyle izinsiz müdahalede bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sit 
sınırı içerisinde izinsiz dikilen elektrik direklerinin Müzesi denetiminde kaldırılarak sonucundan 
Kurulumuza bilgi verilmesinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 



 
 2078/7/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 27.07.65 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1039 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Çimenli Mahallesi, Mahalle merkezinde taşınmaz kültür 

varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Gaziantep Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 28/07/1993 tarih ve 1614 sayılı yazısı, Kurulumuz Uzmanlarının 
17/11/2014 tarihli raporu, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 09/12/2014 tarih ve 257020 sayılı 
yazısı, Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/12/2014 tarih ve 
17469 sayılı yazısı, Şahinbey Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 05/12/2014 tarih ve 952 sayılı 
yazısı, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10/12/2014 tarih ve 25724 sayılı 
yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü – Gaziantep Şube Müdürlüğünün 
08/12/2014 tarih ve 251616 sayılı yazısı okundu konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Çimenli Mahallesi, Mahalle merkezinde muhtelif parseller 
üzerinde bulunan Çimenli Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” 
olarak tescil edilmesine, üzerinde yoğun köy yerleşiminin olması nedeniyle derecesinin “II. 
Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit 
fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),  

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Çimenli Mahallesinde bulunan Çimenli Höyük’üne ilişkin; 
II. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları; 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. Bu alanda, yeni yapılaşmaya 
izin verilmemesine; 

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke 
kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesi, 

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine,  

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

7. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 
8. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 



 
 2078/8/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 27.06.40 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.02.2015 - 87  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 23.02.2015 - 1077 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Sarılar Mahallesi, Gümrükkuyusu Mevkiinde PPM Kirlilik 

Önleme ve Yönetimi Dan., Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin 04/11/2014 tarih ve 2014.79.08 
sayılı yazısı ile Aksu Regülatörü, Harmancık, Çatboğazı, Kısık, Aşağı Haydarlı Barajları, 
Sulamaları, Malzeme Ocakları, Kırma- Eleme Tesisleri, Yıkama- Eleme Tesisleri ve Hazır Beton 
Santralleri Projesi kapsamında yapılan alan incelemesinde tespit edilen taşınmaz kültür varlığının 
tescil talebine yönelik Kurulumuz Uzmanlarının 09/12/2014 tarihli raporu, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 31/12/2014 tarih ve 257626 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının 05/01/2015 tarih ve 228629 sayılı 
yazısı, Yavuzeli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih ve 245 sayılı 
yazısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 27661 sayılı yazısı 
okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Sarılar Mahallesi, Gümrükkuyusu Mevkiinde bulunan Geç 
Dönem Arkeolojik Yerleşim Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” 
olarak tescil edilmesine, derecesinin “III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit 
Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),  

Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Sarılar Mahallesi, Gümrükkuyusu Mevkii, Arkeolojik 
Yerleşim Alanına ilişkin; III. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma 
koşulları; 

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 
ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 
kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlarda Müzesince sondaj kazısı yapılabileceğine; 
3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine, 

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 
arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına, 

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren 
kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 
alınmasına. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.08.176 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1037 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 175 ada, 2 parselde taşınmaz 

kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz 
Uzmanlarının 23/09/2104 tarihli raporu, Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 
13/01/2015 Tarih ve 984 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 06.01.2015 tarih ve 30009 sayılı yazısı, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün 13/01/2054 tarih ve 28688 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 175 ada, 2 parselde yer alan Geç 
Dönemi Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi 
kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun 
tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ” III. Derece Taşkın Geç Dönem Yerleşimi 
Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile 
birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Taşkın 
Geç Dönem Yerleşim Alanında; 

Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi Taşkın Geç Dönem Yerleşimi III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları; 

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 
ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 
kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine, 

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 
arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına, 

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren 
kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 
alınmasına. 

7. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke 
kararı doğrultusunda yapılabileceğine. 

Bu alanlarda,  
a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma 

koşullarının belirlenmesinde; 
- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, 
- Alana gelecek işlevlerin uyumuna,  
- Gerekli alt yapı uygulamalarına, 
- Öneri yapı gabarilerine, 
- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,  
c) Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli 

olduğuna. 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.04.231 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1055 GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Sarıkoç Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 18/12/2014 

tarih ve 1012 sayılı kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Sarıkoç Höyüğüne 
ilişkin, Kurulumuzun 23/02/2012 tarih ve 144 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Sarıkoç Mahallesi, 103 ada, 124-125-126-129-130 parsellerde 
yer alan Sarıkoç Höyüğüne 18/12/2014 tarih ve 1012 sayılı karar doğrultusunda hazırlanan 
kararımız eki Sit Fişi ile birlikte köşe koordinatları belirtilen Sit Haritasının uygun olduğuna 
(OLUMLU),  

Sarıkoç Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma 
Koşulları; 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. Bu alanda, yeni yapılaşmaya 
izin verilmemesine; 

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke 
kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesi, 

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine,  

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

7. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 
8. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.07.809 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 85 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2015 - 1041  GAZİANTEP 
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarıt Mahallesi, Mülk yolunun altında taşınmaz kültür 

varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz 
Uzmanlarının 17/11/2014 tarihli raporu, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 09/12/2014 tarih ve 
257022 sayılı yazısı, Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/12/2014 
tarih ve 17482 sayılı yazısı, Şahinbey Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 05/12/2014 tarih ve 
953 sayılı yazısı, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10/12/2014 tarih ve 
25725 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü – Gaziantep Şube 
Müdürlüğünün 08/12/2014 tarih ve 251610 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarıt Mahallesi, Mülk Yolunun altında 
1454,1455,1456,1490 ve 1782 Numaralı parseller üzerinde bulunan Sarıt Höyüğünün 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 
maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak 
belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun 
olduğuna (OLUMLU),  

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarıt Mahallesinde bulunan Sarıt Höyük’üne ilişkin; I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları; 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması, 

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesi, 

3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

4.Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

5.Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

6. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 
7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  54.08.135 
Toplantı Tarihi ve No : 25/02/2015 -122 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25/02/2015- 1906 Kocaeli 
Sakarya İli, Taraklı İlçesi, Ulucami Mahallesi, şahıs mülkü, 6 pafta, 665-666-667-672 

parsellerde bulunan, Bursa KTVKK’nın 01/09/1989 tarih ve 675 sayılı kararı ile sınırları 
belirlenen kentsel sit alanı sınırları içinde yer alan, 25/09/1992 tarih ve 2675 sayılı kararı ile 
uygun bulunan koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan, tescilsiz sivil mimarlık örneği 
yapıların korunarak kültür turizmine kazandırılması amacıyla Belediyelerince kamulaştırılarak 
restorasyonlarının yapılmasının planlandığı belirtilerek söz konusu taşınmazların korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin talep edildiği Taraklı Belediye 
Başkanlığı’nın 17/11/2014 tarih ve 1052 sayılı yazısı, söz konusu yapıların tescil edilmesi 
gerektiğine dair olumlu görüşün iletildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29/01/2015 tarih ve 53128892-754-55-1312 sayılı yazısı 
okundu, ekleri ve dosyası incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Sakarya İli, Taraklı İlçesi, Ulucami Mahallesi, şahıs mülkü, 6 pafta, 665-666-667-672 
parsellerde bulunan, Bursa KTVKK’nın 01/09/1989 tarih ve 675 sayılı kararı ile sınırları 
belirlenen kentsel sit alanı sınırları içinde yer alan, 25/09/1992 tarih ve 2675 sayılı kararı ile 
uygun bulunan koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan sivil mimarlık örneği yapıların 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesine giren yerlerden 
olması nedeniyle anılan Kanun’un 7. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıkları olarak tescil edilmesine koruma gruplarının KTVKYK’nın 05/11/1999 tarih ve 660 
sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak belirlenmesine, söz konusu yapıların restorasyonlarının 
yapılması ve sosyal/kültürel/konaklama amaçlı kullanılmaları koşuluyla 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Kamulaştırma” başlıklı 15. Maddesi uyarınca Taraklı 
Belediyesince kamulaştırılmasında bir sakınca olmadığına, yapıların bozulma sürecinin 
durdurulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasına, rölöve-restitüsyon-restorasyon 
projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  67.02/1 
Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 139 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 2163  SAFRANBOLU 
Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Velioğlu Mahallesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2005 gün ve 496 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilen 4 ayrı alana ilişkin, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 26.02.2014 gün ve 
221 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Velioğlu Mahallesinde kayıtlı 4 ayrı sit alanına ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen 
3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 1/4000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle kabul edilip 
tescil fişinin onaylanmasına, 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 
karar verildi 
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