
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  48.01.4957 

Toplantı Tarihi ve No : 19/11/2014-136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/11/2014-2945 BODRUM 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, Ġzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. 

ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı Ġmar Planı içinde kalan korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına iliĢkin Müdürlük Uzmanları 

tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan irdeleme ve tescil önerilerine iliĢkin; 

Yalıkavak Belediyesinin 22.08.2013 tarih ve 3126 sayılı, 20.09.2013 tarih ve 3514 sayılı, 

18.02.2014 tarih ve 706 sayılı yazıları ve ekleri, Muğla Mimarlar Odası ġubesinin 20.09.2013 

tarih ve 465 sayılı yazıları ve ekleri, 10.03.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu ve ekleri okundu, 

iĢlem dosyası incelendi, 14.03.2014 gün ve 2446 sayılı karar gereği Kurul üyelerince yerinde 

incelemesi yapıldı, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, Ġzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. 

ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı Ġmar Planı içinde kalan korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına iliĢkin Kurul üyelerince tarafından 

yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan ekli liste II‟de belirtilen taĢınmazlardaki yapıların 

2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özelliklere sahip olması nedeniyle korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı gruplarının 2.grup yapı olarak belirlenmesine,  

Ekli liste I‟de belirtilen taĢınmazlardan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 

olan yapıların kültür varlığı olarak tescilinin devamına ve koruma gruplarının 2 olarak 

belirlenmesine, tescil ve tescilinin devamına karar verilen yapıların korunma alanlarının kararımız 

eki kadastral haritalarda gösterildiği Ģekliyle uygun bulunduğuna, bu yapıların yer aldığı 

parsellere komĢu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellere 

yapılması planlanan her türlü inĢai ve fiziki müdahale öncesi Koruma Kurulundan izin 

alınmasına, 

Yapılan tespitler sırasında tescilli eski 786, 915, 329, 303, 74 parsellerde yer alan 

yapılardaki inĢai ve fiziki müdahalelere iliĢkin ilgili belediyesinden bilgi ve belge istenilmesine, 

ekli Liste I ve II de yer alan taĢınmazlardan statik olarak sağlam olmayanlarda can, mal ve çevre 

güvenliğinin ilgili belediyesince sağlanmasına, 

Küdür Mevkiinde yer alan öneri arkeolojik sit sınırlarının Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Karya AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan tespit çalıĢmalarının 

Müdürlüğümüze iletilerek bu tespitlerin haritalara iĢlenmesinden sonra konunun 

değerlendirilmesine karar verildi. 



 
 9049/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2015-2321 MALATYA 

Dosya No : 44.03.26 

Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Ġsa Mahallesi‟nde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 575 nolu 

parseli ile kadastro harici alanda yer alan ve yapılması planlanan Aliağa Barajı ve Sulaması Proje 

alanı yüzey incelemesinde tespit edilen Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‟nün tesciline 

iliĢkin iĢlemlerin ivedilikle tamamlanması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‟nün 29.06.2015 tarihli ve 52886439-168.01.01(44.03.04) sayılı yazısı, eki DSĠ 9. 

Bölge Müdürlüğü „nün 15.06.2015 tarihli ve 64952688-384381 sayılı yazısı, ekleri; Aliağa Deresi 

YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‟nün tesciline iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 05.05.2015 tarihli ve 360 sayılı inceleme raporu ile 01.09.2015 tarihli ve 664 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Ġsa Mahallesi‟nde bulunan, tapunun 575 nolu parseli ile 

kadastro harici alanda tespit edilen Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‟nün2863 sayılı 

Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritalarda 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listeleri ile sit fiĢinin 

onaylanmasına,  

Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2015-2322 MALATYA 

Dosya No : 44.03.25 

Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, ErmiĢli Mahallesi‟nde sit alanı dıĢında, ErmiĢli-Çakırsu 

Mahalleleri tampon bölgede yer alan ve yapılması planlanan Aliağa Barajı ve Sulaması Proje 

alanı yüzey incelemesinde K-4 kaya malzeme ocağı alanında tespit edilen Kara Tepe 

Tümülüsü‟nün tesciline iliĢkin iĢlemlerin ivedilikle tamamlanması istemini içeren Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 29.06.2015 tarihli ve 52886439-168.01.01(44.03.04) 

sayılı yazısı, eki DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü„nün 15.06.2015 tarihli ve 64952688-384381 sayılı 

yazısı, ekleri; Kara Tepe Tümülüsü‟nün tesciline iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 05.05.2015 tarihli ve 360 sayılı inceleme raporu ile 01.09.2015 tarihli ve 665 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, ErmiĢli Mahallesi‟nde, ErmiĢli-Çakırsu Mahalleleri tampon 

bölgede tespit edilen Kara Tepe Tümülüsü‟nün 2863 sayılı Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen 

yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listeleri ile sit fiĢinin onaylanmasına,  

Kara Tepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2015-2323 MALATYA 

Dosya No : 44.03.11 

Malatya Ġli ve Ġlçeleri sınırları dahilinde Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

kültür envanter çalıĢması kapsamında Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Morhamam Mahallesi‟nde sit 

alanı dıĢında bulunan, kadastro harici alan ile tapunun 901 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye 

Hazinesi‟ne ait taĢınmaz üzerinde tespit edilen Morhamam Nekropolü‟nün tescil edilmesi 

istemini içeren Malatya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 16.12.2009 tarihli ve 2578 

sayılı yazısı, ekleri; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 29.06.2015 tarihli ve 

52886439-168.01.01(44.03.04) sayılı yazısı, eki DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü„nün 15.06.2015 tarihli 

ve 64952688-384381 sayılı yazısı, ekleri; Tescile esas Kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün01.09.2015 tarihli ve 666sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Morhamam Mahallesi‟nde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 901 parselinde kayıtlı ait taĢınmaz üzerinde tespit edilen Morhamam Nekropolü‟nün 

2863 sayılı Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki koordinatlı 

haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına,  

Morhamam Nekropolü‟nün I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03.09.2015 - 2340 MALATYA 

Dosya No : 58.09.90 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‟nde sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alada 

tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2217 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescili ile I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan SıyırmalıbaĢı 

Tepe Höyüğü‟nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 01.09.2015 tarihli ve 674 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas kurum görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‟nde, tescil (kadastro) harici alada tespit edilen 

SıyırmalıbaĢı Tepe Höyüğü‟nün 2863 sayılı Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit 

haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına, 

SıyırmalıbaĢı Tepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2015 - 2373 MALATYA 

Dosya No : 60.07.299 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Zincirli Süfla Mahallesi, KiĢbaĢı ve Meydanlık Mevkiilerinde, sit 

alanı dıĢında bulunan, tapunun 61 ada, 3, 4, 55 ve 56 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

taĢınmazlar üzerinde tespit edilen Zincirli Süfla Nekropol Alanının tescil edilmesi istemini içeren 

Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 05.05.2015tarihli ve 34566755-641-1120 

sayılı yazısı, eki Tokat Müze Müdürlüğü‟nün 30.04.2015 tarihli ve 98 nolu inceleme raporu, 

tescile esas kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 01.09.2015 

tarihli ve 676 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Zincirli Süfla Mahallesi, KiĢbaĢı ve Meydanlık Mevkiilerinde 

bulunan, tapunun 61 ada, 3, 4, 55 ve 56 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerinde tespit 

edilen Zincirli Süfla Nekropol Alanı‟nın 2863 sayılı Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden 

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

sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit 

haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına,  

Zincirli Süfla Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine, 

Kaçak kazıya iliĢkin Müze Müdürlüğünce Zile Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvuruda 

bulunulmuĢ olduğundan tekrardan soruĢturma açılmasına gerek olmayıp açılan soruĢtuma/dava 

sonucunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesi ve alandaki kaçak kazı çukurlarının 

ilgili Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkemenin görüĢü doğrultusunda Tokat Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03.09.2015 -2336 MALATYA 

Dosya No : 58.00.600 

Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‟nde Gelinkayası, ÇebiĢ yatağı ve Kalahayası 

Mevkilerinde yer alan arkeolojik özelliğe sahip olduğu düĢünülen kaya mağaralarının 2863 sayılı 

Kanun kapsamında incelenerek alanda açılacak kum ocağı ruhsatının iptal edilmesi ve kayalıklar 

ile mağaraların incelenip koruma altına alınması istemini içeren Fatih DURNA‟nın 05.05.2015 

tarihli baĢvurusu, tescile esas kurum görüĢ yazılarından Kayseri Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‟nün 29.07.2015 tarihli ve 27684489-250-E-7166 sayılı yazısı; Sivas Valiliği 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‟nün 27.07.2015 tarihli ve 23444542-300-6609 sayılı yazısı; 

DSĠ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü‟nün 12.08.2015 tarihli ve 20892255-045.99-525509 sayılı yazısı; 

Sivas Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 21.08.2015 tarihli ve 73364519-250-E-4775 

sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.06.2015 tarihli ve 503 sayılı 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‟nde, sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alanda 

tespit edilen Karahan Deresi Kutsal Alanı, Karahan Deresi YerleĢimi ve Kaya Mezarı‟nın 2863 

sayılı Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine ve sit fiĢlerinin onaylanmasına,  

Karahan Deresi Kutsal Alanı, Karahan Deresi YerleĢimi ve Kaya Mezarı‟nın I. derece 

arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu 

alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03.09.2015 - 2355 MALATYA 

Dosya No : 58.11.12 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Büyükköy Köyü, NiĢaniye Mevkiinde, sit alanı dıĢında bulunan, 

tapunun 106 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‟ne ait orman vasıflı taĢınmaz 

üzerinde yer alan ve Kurulumuzun 23.06.2014 tarihli ve 1552 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik 

sit olarak tescili ile karar eki krokide koordinatlı olarak belirlenen öneri sit sınırı prensip olarak 

uygun bulunan Kale Tepe Kalesi‟nin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün 01.09.2015 tarihli ve 677 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile 

esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Büyükköy Köyü, NiĢaniye Mevkiinde bulunan, tapunun 106 ada,  1 

parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerinde tespit edilen Kale Tepe Kalesi‟nin 2863 sayılı Kanun‟un 6. 

maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına,  

Kale Tepe Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03.09.2015 - 2337 MALATYA 

Dosya No : 58.00.603 

Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‟nde Gelinkayası, ÇebiĢ yatağı ve Kalahayası 

Mevkilerinde yer alan arkeolojik özelliğe sahip olduğu düĢünülen kaya mağaralarının 2863 sayılı 

Kanun kapsamında incelenerek alanda açılacak kum ocağı ruhsatının iptal edilmesi ve kayalıklar 

ile mağaraların incelenip koruma altına alınması istemini içeren Fatih DURNA‟nın 05.05.2015 

tarihli baĢvurusu, tescile esas kurum görüĢ yazılarından Kayseri Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‟nün 29.07.2015 tarihli ve 27684489-250-E-7165 sayılı yazısı; Sivas Valiliği 

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‟nün 30.07.2015 tarihli ve 23444542-300-6694 sayılı yazısı; 

DSĠ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü‟nün 15.08.2015 tarihli ve 20892255-045.99-536265 sayılı yazısı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün 14.08.2015 tarihli ve 

20913469-101.29.02-254986-54176 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 18.06.2015 tarihli ve 503 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez, Arpayazı Köyü‟nde, sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alanda 

tespit edilen Karahan Deresi Kaya Mezarları I-II‟nin 2863 sayılı Kanun‟un 6. maddesinde 

belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine ve sit 

fiĢinin onaylanmasına,  

Karahan Deresi Kaya Mezarları I-II‟nin I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 -138 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2015 - 2386 MALATYA 

Dosya No : 60.04.281 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Beyçayırı Köyü, Tilkilik Mevkii‟nde, özel mülkiyete ait, 132 

parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Kilisetepe YerleĢimi ve Mezarlık Alanının tesciline 

iliĢkin Kurulumuzun almıĢ olduğu 30.04.2015 tarihli ve 2133 sayılı karar gereğince hazırlanan 

belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesini isteyen Raportörün 24.08.2015 tarihli ve 624 sayılı 

Dosya Ġnceleme Raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri 

sorulan Tokat Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 03.07.2015 tarihli ve 2785 sayılı yazısı, 

Niksar Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟nün 14.08.2015 tarihli ve 1762866 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü‟nün 14.08.2015 tarihli ve 54142 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Beyçayırı Köyü, Tilkilik Mevkii‟nde, özel mülkiyete ait, 132 

parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Kilisetepe YerleĢimi ve Mezarlık Alanının 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 

1/1.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların 

dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda 

yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle 

konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca 

sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, 

kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı 

ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek 

Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2015 - 2372 MALATYA 

Dosya No : 60.00.671 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, BeĢören Köyü sınırları içerisinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve 

Maliye Hazinesine ait, 117 ada 1 ve 2 parseller üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan BeĢören 

Höyüğü‟nün tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 

10.04.2015 tarihli ve 930 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nce konuya iliĢkin 

kurum görüĢleri sorulan Tokat Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‟nün 10.07.2015 

tarihli ve 4972 sayılı yazısı, Tokat Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟nün 10.07.2015 tarihli ve 1513544 

sayılı yazısı, Tokat Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‟nün 19.08.2015 tarihli ve 2782 

sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün 14.08.2015 tarihli ve 53986 sayılı yazısı, konu 

hakkında Raportörün hazırlamıĢ olduğu 20.08.2015 tarihli ve 619 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, BeĢören Köyü sınırları içerisinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve 

Maliye Hazinesine ait, 117 ada 1 ve 2 parseller üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan BeĢören 

Höyüğü‟nün 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit 

sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 

yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, 

toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) 

ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının 

Tokat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, Höyükte izinsiz kazı 

yapanlar hakkında yasal soruĢturma açılmasına yönelik iĢlem baĢlatıldığı anlaĢıldığından dava 

sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015 - 136 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2015 - 2320 MALATYA 

Dosya No : 44.06.59 

Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, Asarkaya Bölgesinde yer alan Yeraltı 

Mağarasına iliĢkin konunun 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

ile baĢvuru sahibine bilgi verilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‟nün 10.01.2014 tarihli ve 52886439/44.07.19/7295 sayılı yazısı, ekleri; tescile esas 

Kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.10.2014 tarihli ve 

311sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi, 

kadastro harici alan ve 473 ada, 50 parselde tespit edilen Asarkaya YerleĢmesi‟nin 2863 sayılı 

Kanun‟un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listesi ile sit 

fiĢinin onaylanmasına,  

Asarkaya YerleĢmesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

Asarkaya YerleĢmesi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI YENĠLEME ALANLARI  

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015-138 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2015-1089 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, KapalıçarĢı, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi 

Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yer alan, 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12893 sayılı kararı ile 

belirlenen Yenileme Alanı sınırları içerisinde kalan, Kurulumuzun 02.10.2012 tarih ve 81 sayılı 

kararıyla uygun bulunan ve 04.10.2012 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada 

Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı onaylanan alanda kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 11.07.1981 tarih ve 13091 sayılı kararıyla KapalıçarĢı “Özel Yöre” 

sınırı olarak belirlenen, söz konusu karar eki imzasız paftada “Kapalı ÇarĢı” olarak belirlenen 

alanda, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2002 tarih ve 

13830 sayılı kararıyla anıtsal yapı olarak tescillenen, Kurulumuzun 06.05.2014 tarih ve 639 sayılı 

kararıyla koruma grubu I olarak belirlenen KapalıçarĢı'da yer alan 2748 ada yenileme avan 

projesinin değerlendirilmesi talebini içeren Fatih Belediye BaĢkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün 

26.09.2014 tarih ve 60705025-755.01.01/1593 Ref:771545 sayılı yazısının değerlendirilmesi 

neticesinde Kurulumuzca alınan 30.12.2014 tarih ve 946 sayılı karar gereği yerinde incelendi, 

2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105 parsellerin KapalıçarĢı‟nın üstü örtülü kısmı içinde yer aldığını konu alan 

04.05.2015 tarih ve 780 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ile arĢiv dosyaları içeriği 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, 2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 

27, 28 parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 parseller Ġstanbul I Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2002 tarih ve 13830 sayılı kararı ile 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiĢ olan KapalıçarĢı‟nın üstü örtülü kısmı 

içerisinde yer aldıkları için söz konusu 2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 

parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 parsellerin korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmelerine ve koruma gruplarının I olarak belirlenmesine, KapalıçarĢı 

sınırının karar eki paftada belirtildiği Ģekilde düzeltilmesine karar verildi. 
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————— 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2015-150 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2015-3175 MUĞLA 

Dosya No : 48.06.2178 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kayabükü ve Konak Mahalleleri arasında yer alan Asar Tepe‟de 

(Ören Asar)  yeni tespit edilen arkeolojik kalıntılarının tesciline iliĢkin, Kurulumuzun 05.11.2014 

gün ve 2850 sayılı kararı; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün 15.12.2014 gün ve 69648 yazısı ve 

ekleri; Muğla Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün bila tarihli yazısı;  Müdürlüğümüz uzmanının 

26.03.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kayabükü ve Konak Mahalleleri arasında yer alan Asar Tepe‟de 

(Ören Asar)  yeni tespit edilen arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların, kararımız eki harita 

üzerinde sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu 

alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

Ġlke kararındaki koruma kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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