
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.01/55 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015 - 171 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2015 - 3510 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kırıkminare Mevkii’nde yer alan tescilli 

Erkmen Höyüğü sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.03.2015 tarihli yerinde 

inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015 tarih, 20913469-101.29.02/252730 

sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Bolvadin Kadastro Birimi) 

13.05.2015 tarih, 16561765-170.03.01/396702 sayılı yazısı, 24.08.2015 tarih, 6872 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, 

tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kırıkminare Mevkii’nde yer alan ve Konya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih ve 1359 sayılı Kararı ile I. 

(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Erkmen Höyüğü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit 

olarak güncellenen tescil fişinin, güncel sınırlara ilişkin hazırlanan 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 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, sit sınırları içerisinde 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, sit sınırları içerisinde gerçekleştirilen kaçak kazılar ile 

ilgili daha önce soruşturma yürütülüp yürütülmediği ile ilgili Afyonkarahisar Müze 

Müdürlüğünce hazırlanacak bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanda gerekli 

güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



 



 
 

8
9

7
5

/1
-1

 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.01/264 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 168 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 - 3439 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kalıntoprak Mevkii’nde yer alan tescilli 

Höyük’ün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.03.2015 tarihli yerinde 

inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 

(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü) 07.05.2015 tarih, 91248848-115.03-

294890 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 

11.05.2015 tarih, 20913469-101.29.02/252731 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro 

Müdürlüğü Bolvadin Kadastro Birimi) 20.05.2015 tarih, 16561765-170.03.01/411764 sayılı 

yazısı, Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 28.05.2015 tarih, 

12263253//853/5774 sayılı yazısı,  Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 

(Afyonkarahisar İl İşletme Müdürlüğü Yatırım ve Tesis Başmühendisliği) 05.06.2015 tarih, 

YAT.TES.03/2756-201537142 sayılı yazısı, 29.07.2015 tarih, 5860 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Merkez Kalıntoprak Mevkii’nde yer alan ve Konya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih ve 1359 sayılı Kararı ile I. 

(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Höyük’ün I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit 

olarak güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, güncel sınırlara ilişkin hazırlanan koordinatlı sit 

paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının tashih edildiği şekli ile uygun olduğuna, 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre 

hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları 

içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına 

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 

  11.05/112 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3321 ESKİŞEHİR 

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Dereboyu Köyü’nde tespit edilen Kaletepe Tümülüsü’nün tescili 

konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 24.03.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği 

yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 12.05.2015 tarih, 47577019-

(Söğüt)190.99/375872 sayılı yazısı, 09.06.2015 tarih, 4391 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Dereboyu Köyü’nde tespit edilen Kaletepe Tümülüsü’nün I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescile ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 

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 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; alanda bulunan eski tarihli kaçak kazı çukurlarının sorumluları hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına, çukurların ilgili mahkemenin uygun görüşü alınarak Müze 

Müdürlüğü denetiminde ilgili idarelerce kapatılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

arttırılmasına 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 

  03.01/269 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3331 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Ortakarabağ Köyü’nde yer alan tescilli Çatal Höyük 

II(Göztepe)’nin sit sınırlarının ve sit derecesinin güncellenmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2015 tarihli 

yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının(V. Bölge Müdürlüğü) 14.05.2015 tarih, 107591 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliğinin (Bolvadin Kadastro Birimi) 12.05.2015 tarih, 384645 sayılı yazısı,  11.06.2015 tarih, 

4739 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Ortakarabağ Köyü’nde yer alan ve Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih,1359 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Çatal Höyük II(Göztepe)’nin “Çatal Höyük II” ismiyle I. (Bir) ve III. 

(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 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 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit 

sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun 

olduğuna; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının sorumluları hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına, söz konusu eski tarihli kaçak kazı çukurlarının soruşturmayı yürüten 

mahkemenin uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde Valiliğince 

kapatılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına 

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 

  03.01/265 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3330 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Ortakarabağ Köyü’nde yer alan tescilli Mezarlı Tepe 

Höyüğü sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 

istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2015 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili 

kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü Bolvadin 

Kadastro Birimi) 13.05.2015 tarih, 16561765-170.03.01/394699 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015 tarih, 20913469-

101.29.02/252749 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (V. Bölge Müdürlüğü) 

15.05.2015 tarih, 88570880-045.01-108127 sayılı yazısı,  11.06.2015 tarih, 4738 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, 

tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Ortakarabağ Köyü’nde yer alan ve Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih, 1359 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Mezarlı Tepe Höyüğü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak 

güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 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 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke 

Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları 

ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurunun 

sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu eski tarihli kaçak kazı 

çukurlarının soruşturmayı yürüten mahkemenin uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde Valiliğince kapatılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin uygulama öncesi 

ve sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; sit sınırları içerisinde 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına 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 

  03.03/41 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3324 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Sarıkavak Köyü’nde tespit edilen Sarıkavak Köyü 

Sanaus Doğu Nekropolü ve Antik Taş Ocağı’nın I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı 

olarak tescili konusuna ilişkin Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze 

Müdürlüğü) 16.01.2015 tarih, 24632497-165/46 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015 tarih, 20913469-101.29.02-252722 

sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 08.05.2015 tarih, 

99079187-045-2619 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 11.06.2015 tarih, 

4751 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Sarıkavak Köyü’nde tespit edilen Sarıkavak Köyü 

Sanaus Doğu Nekropolü ve Antik Taş Ocağı’nın I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı 

olarak tesciline, tescile ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 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 05.11.1999 gün, 

658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin 

hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; sit sınırları 

içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına 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 

  11.03/28 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3320 ESKİŞEHİR 

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Bereket Köyü’nde yer alan tescilli Bereket Köyü Tümülüsü 

sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 02.10.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum 

görüşlerinin iletildiği yazılar, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Yatırım ve 

Tesis Müdürlüğü) 25.12.2014 tarih, 25.12.14/987-201486562 sayılı yazısı, Bilecik İl Özel 

İdaresinin(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 05.01.2015 tarih, 43557313-756.01-38 sayılı 

yazısı, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 21.05.2015 tarih, 47577019-

(Osmaneli)190.99/423469 sayılı yazısı, 09.06.2015 tarih, 4389 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Bereket Köyü’nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.03.2008 tarih ve 2573 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Bereket Köyü Tümülüsü sit sınırlarına ilişkin I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak hazırlanan kadastral paftasının, tescil fişi ve koordinatlı sit sınırı paftasının 

uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili 

hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

koşulları olarak belirlenmesine; alanda gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına 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 

  03.05/229 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3327 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gelincik Köyü’nde tespit edilen Kabaların Tepe 

Nekropolü’nün I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin 

Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 16.02.2015 tarih, 24632497-

165/146 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 11.06.2015 tarih, 4752 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Gelincik Köyü’nde tespit edilen Kabaların Tepe 

Nekropolü’nün I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, tescile ilişkin 

hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı 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 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki 

ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına 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 

  03.05/137 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3326 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Özkan Köyü’nde tespit edilen Topal Memik Mevkii 

Nekropolü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin Afyonkarahisar 

Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 07.12.2010 tarih, B.16.0.KVMGM.4.03.00.00-

165/1482 sayılı yazısı, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Emirdağ Kadastro 

Birimi) 20.05.2015 tarih, 61684567-170.03.01/396286 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin 

iletildiği yazılar, 11.06.2015 tarih, 4749 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı 

paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Özkan Köyü’nde tespit edilen Topal Memik Mevkii 

Nekropolü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, tescile ilişkin hazırlanan tescil 

fişi, koordinatlı sit sınırı 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 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı 

çukurunun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu eski tarihli kaçak 

kazı çukurlarının soruşturmayı yürüten mahkemenin uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde Valiliğince kapatılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin uygulama öncesi 

ve sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; alanda gerekli güvenlik 

önlemlerinin artırılmasına 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 

  11.02/96 

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2015 - 162 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2015 - 3253 ESKİŞEHİR 

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Küçükyenice Köyü’nde tespit edilen Küçük Yenice 

Tümülüsü’nün I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin Bilecik 

Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 25.04.2014 tarih, 858 sayılı yazısı, Bilecik 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 27.03.2015 tarih, 25448773-170.99/73 sayılı yazısı, Bilecik İl 

Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirilme Müdürlüğü) 09.04.2015 tarih, 43557313-756.01-2992 

sayılı yazısı ekleri, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 20.05.2015 tarih, 3550 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, 

tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Küçükyenice Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 

6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Küçük Yenice 

Tümülüsü” adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili 

hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna; alanda tahribat yapanlar hakkında Bilecik 

Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 08.05.2014 tarih, 952 sayılı yazısı ile suç 

duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunmaya gerek olmadığına, 

alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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