
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.09.555 
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 113 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 4496 AYDIN 
Aydın İli, Söke İlçe sınırları içerisindeki Kentsel Sit dışında kalan 2863 Sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit 
ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescilli ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 3918 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar 
verilen taşınmazların revize koruma alanının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 19.11.2015 tarih ve 4395 sayıl kararı gereği belirlenmesine ilişkin Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 03.12.2015 tarihli raporu okundu. 
Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Söke İlçe sınırları içerisindeki Kentsel Sit dışında kalan 2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit 
ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescilli ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 3918 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar 
verilen taşınmazlara ilişkin karar eki harita ve listede belirtilen parsellerin düzeltildiği şekliyle 
koruma alanı olarak belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alanında kalan parsellerde yapılacak 
her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, tescilli yapıların koruma alanında 
kalan parsellere ilişkin tapunun beyanlar hanesinde “Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı” 
belirtmesinin yapılmasına, uygulama imar planında “K” notasyonlarının ilgili Belediyesince 
işlenilmesi ve yürütülecek işlemlerin sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı çevresindeki koruma alanı içerisinde yer 
alan yol içerisinde yapılacak alt yapı (kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik, haberleşme vb.) 
çalışmalarının ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceği ancak yol 
içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının 
yapılmamasına, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı ile koruma alanında kalan parsellerde 
yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  6705/381 A.U 
Toplantı Tarihi ve No : 25/12/2015 - 172 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25/12/2015 - 2801 SAFRANBOLU 
Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Çamlıbel Köyü, 117 ada, 459 parselde yer alan 

arkeolojik alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerisini konu alan Zonguldak 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 02/09/2015 gün ve 2105 sayılı yazısı, konu hakkında 
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12/10/2015 gün ve 
936 sayılı rapor formu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 01/12/2015 gün ve E.64989 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü'nün 17.03.2015 gün ve 65 sayılı raporuyla tespit edilen 
Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Çamlıbel Köyünde yer alan arkeolojik alanın kararımız eki 
1/1000 ölçekli harita belirlendiği şekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 
117 ada 459 parselin tapu kütüğünün beyalar hanesine "Bir bölümü 1. derece arkeolojik sit 
alanıdır." şeklinde kayıt konulmasına, Kdz. Müze Ereğli Müze Müdürlüğünde hazırlanan tescil 
fişinin onaylanmasına, 

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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.12.2015 - 1852 KAYSERİ 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Büyükgümüşgin Mahallesinde mevcut olduğu belirtilen yapı 

kalıntılarına ilişkin Ayberk Başok’un başvurusunda değinilen hususların 2863 sayılı yasa ve ilgili 
mevzuat kapsamında incelenerek sonucundan ilgilisine ve Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi 
istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.02.2015 gün ve 20193  
sayılı,  07.08.2015 gün ve 152361sayılı yazıları gereği alanda yapılan inceleme sonucu Kayseri 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropolün 1.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tesciline ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.11.2015 gün ve 3289 
sayılı yazısı,     Pınarbaşı Belediye Başkanlığının 27.10.2015 gün ve 2046 sayılı yazısı,  Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.11.2015 gün ve 13748 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 12.11.2015 gün ve 211910 sayılı yazısı,. 
Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 11.11.2015 gün ve 15935 sayılı yazısı,  
Müdürlük raportörlerinin 07.10.2015 gün ve 1035 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Büyükgümüşgin Mahallesinde bulunan, 114 ada, 
13,15,17;111 ada, 41,42,48,53 parsellerde yeralan nekropolün 2863 sayılı yasa kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral 
harita üzerinde işaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit 
alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun  05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 
1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 
olduğuna karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.12.2015 - 1853 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.12.2015 - 123 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.12.2015 - 1855 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 – 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 -  1853 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Seksenören Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kazıklı Höyüğü'nün sit alanı sınırları ile 
koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiştirilmesine ilişkin Şanlıurfa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/627 sayılı tescil 
kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Seksenören Mahallesinde bulunan,  Şanlıurfa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/627 sayılı kararı ile I._Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kazıklı Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleşimi 
bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak değiştirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 
gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Kazıklı 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 



 
 323/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 – 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 -  1843 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi, Köprülük Mahallesi, Taşbasan Mezrasında bulunan, 

Taşbasan Höyüğü’nün  2863 sayılı Yasa kapsamında II.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine  ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının  
11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Köprülük Mahallesi, Taşbasan Mezrasında bulunan 
Taşbasan Höyüğünün üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi 
gereğince II.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Taşbasan 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 – 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 -  1844 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Uluköy Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Uluköy (Yunus Çiberli)  Höyüğü’nün sit 
alanı sınırları ile koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiştirilmesine 
ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının  11.12.2015 
tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Uluköy Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli Uluköy (Yunus Çiberli) Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleşimi 
bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak değiştirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 
gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Uluköy (Yunus Çiberli)  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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1845 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küpeli Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Küpeli Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile koruma 
kullanma koşullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiştirilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, Diyarbakır 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı 
okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küpeli Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli Küpeli Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan ve yaşamın 
devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
değiştirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 
şekliyle uygun olduğuna; 

Küpeli 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 -148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1846 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Vergili Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Buğdaykuyusu Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile 
koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiştirilmesine ilişkin Şanlıurfa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının  11.12.2015 tarihli raporu, 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil 
kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Vergili Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli Buğdaykuyusu Höyüğü’nün I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin 
devamına, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekliyle 
uygun olduğuna; 

Buğdaykuyusu  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. 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 

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

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015-148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24. 12.2015-1848           ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kab Mahallesinde bulunan, Tepedağ Höyüğü’nün daha 

önceden 2863 sayılı Yasa kapsamında Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 26.01.2011/1374 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmiştir. TUES çalışması kapsamında sit sınırlarının irdelenmesine yönelik, Şanlıurfa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 
incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Kab Mahallesinde bulunan Tepedağ Höyüğü’nün II._Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin mevcut sınırları ile (ekli 1/5000 ölçekli haritada 
koordinatları ile gösterildiği şekliyle) devamına: 

Tepedağ 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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 belirlenmesi gerekmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1849 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Başören Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Battal (Mezarlıktepe) Höyüğü’nün sit 
alanı sınırları ile koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2007/323 sayılı kararı ile 
22.02.2008/592 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, 
tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Başören Mahallesinde bulunan, Battal (Mezarlıktepe) 
Höyüğü’nün üzerinde mevcut yerleşim alanı olduğu ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince, 
2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak (derecesinin değiştirilerek) 
tescilinin devamına,  

Sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekliyle 
uygun olduğuna; 

Battal (Mezarlıktepe)  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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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.  

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

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1850 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Olukyanı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Sarıca 

Nekropol Alanı ve Sarnıçlarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Olukyanı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Sarıca 
Nekropol alanı ve Sarnıçların 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;  

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

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

şeklinde beş madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 – 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 -  1851 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Umuroba Mahallesinde bulunan, Umuroba (Mehmet Direk 

Tarlası) Höyüğü'nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 
edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
11.12.2015 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Umuroba Mahallesinde bulunan Umuroba Höyüğünün 
büyük oranda korunmuş olduğundan I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine sit 
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun 
olduğuna; 

Umuroba (Mehmet Direk 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1852 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye  ilçesi, Başgöze Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Çiftlik  

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının  11.12.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli 
öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye  ilçesi, Başgöze Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Çiftlik 
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; 

Çiftlik 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015- 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.12.2015 - 1847 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akdilek Mahallesinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Akdilek (Tel Mihriz) Höyüğü’nün sit 
alanı sınırları ile koruma kullanma koşullarının belirlenmesi ve sit derecesinin değiştirilmesine 
ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2015 
tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
08.02.1990/372 sayılı toplu tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akdilek Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescilli Akdilek (Tel Mihriz) Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleşimi 
bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak değiştirilmesine, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 
gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Akdilek (Tel Mihriz) 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. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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.  

8. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 
mezarlarda defin işlemleri yapılabilir.  

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2015 - 146 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.12.2015 - 1821 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Merkez Mahallesi, 189 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, tescilli 

taşınmazda bakımsızlıktan dolayı meydana gelen mail-i inhidam durumuna ilişkin, Birecik 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2015/580 sayılı yazısı, 18.12.2015 tarihli 
uzman raporu okundu. Konuya ilişkin tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Merkez Mahallesi, 189 ada, 1 parselde kayıtlı, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın: 

• Bilgileri güncellenerek hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazın tescilinin 
devamına, söz konusu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığıdır" ve "2.grup yapıdır" şerhlerinin konulmasına,  

• Hasar meydana gelen kısımlarında, insan hayatını tehlikeye düşürebilecek risklerin 
önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgili belediyesince alınmasına;  

• Meydana gelen hasarın yapıyı daha fazla etkilemesinin önlenmesine yönelik 
müdahalelerin; Birecik Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri çerçevesinde, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde yapılmasına;  

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/660 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza 
sunulabileceğine karar verildi. 312/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.07.209 

Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2015-170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.12.2015-5801 ADANA 
Hatay ili, Samandağ ilçesi, Batıayaz Mahallesinde yapılan mozaikli alanın 1. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 09.12.2015 gün ve 4166 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 07.12.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Batıayaz Mahallesinde tespiti yapılan mozaikli alanın 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 
anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız 
eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, ayrıca tespit ekibince mozaiklerin 
korunmasına ve belgelenmesine yönelik hazırlanacak çalışmaların Kurulumuza iletilmesine,  bu 
aşamada parselde ortaya çıkan kalıntıların tahribatını engelleyecek ve can güvenliğini sağlayacak 
gerekli güvenlik tedbirlerin ilgili idarece alınmasının istenmesine karar verildi. 



 



 















 
 306/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.00.1486 

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2015-167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.12.2015-5687 ADANA 
Hatay ili, Antakya ilçesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 3. Mıntıka, özel mülkiyete 

ait 1484 nolu parselde tespiti yapılan mozaikli alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesi talebine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.11.2015 gün ve 
3981 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.11.2015 gün ve 
160.02 sayılı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 3. Mıntıka, 1484 nolu 
parselde tespiti yapılan mozaikli alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından sit derecesinin 1.derece arkeolojik sit alanı 
olarak değiştirilmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı 
sınırlarının uygun olduğuna, ayrıca tespit ekibince mozaiklerin korunmasına ve belgelenmesine 
yönelik hazırlanacak çalışmaların Kurulumuza iletilmesine,  bu aşamada parselde ortaya çıkan 
kalıntıların tahribatını engelleyecek ve can güvenliğini sağlayacak gerekli güvenlik tedbirlerin 
ilgili idarece alınmasının istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.11.147 

Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015-169 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.12.2015-5764 ADANA 
Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada, 2,5,6,7 ve 8 parsellerde 

tespiti yapılan höyüğün tesciline ilişkin,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
27.10.2015 gün ve 202991 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 15.12.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 157 ada, 2,5,6,7 ve 8 parsellerde 
tespiti yapılan höyüğün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince 
önerilen kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.09.82 

Toplantı Tarihi ve No : 18.12.2015-169 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.12.2015-5761 ADANA 
Adana İli, Pozantı İlçesi, Eskikonacık Mahallesi, Domuzkalesi mevkiinde bulunan 114 

ada, 342 parsel ile 506 ada, 331 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline 
ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.12.2015 günlü raporu, 
okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Pozantı İlçesi, Eskikonacık Mahallesi, Domuzkalesi mevkiinde bulunan 114 
ada, 342 parsel ile 506 ada, 331 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı 
yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit 
alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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