
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
    61.00/407 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06//2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2942 
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Esentepe Mahallesi, sit alanı dışında, 2365 ada (eskisi 798), 

126 parselde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 04/09/1985 gün ve 1426 
sayılı kararıyla “Boztepenin eteğinde” belirtmesiyle tescillenmiş Maşatlık’ın korunma alanının 
belirlenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 21/06/2016 gün ve 2016/451 sayılı uzman raporu, daha önce alınmış 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18/02/2004 gün ve 4943 sayılı kararı, 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03/08/2005 gün ve 376 sayılı 
kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/09/2006 gün ve 810 
sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Esentepe Mahallesi, 2365 ada, 126 parselde yer alan tescilli 
Maşatlık alanının korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; ayrıca temizliğinin Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi. 



 
 6709/1/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 61.00/1127 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2950 
Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 32 

pafta, 170 Ada, 71 parsel deki taşınmaza yapı kullanılması verilmesine ilişkin Ortahisar 
Belediyesinin 21.04.2016 gün ve 1916 sayılı yazısı, Müellif mimarın yapı kullanma raporu, 
konuya ve söz konusu alandaki 175 ada 5-6-7 parsellerdeki tescilli taşınmazların korunma 
alanının tespitine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
2016/465 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler ve 
incelemeler sonucunda; 

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, 170 ada 71 parseldeki taşınmazın karşı 
parsellerinde bulunan, 175 ada 5-6-7 parsellerde bulunan tescilli taşınmazların ekteki kadastral 
planda çizildiği şekilde korunma alanının belirlenmesine;  

Belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi 
gerektiğine; 

170 ada 71 parsel korunma alanı dışında kaldığından konuyla ilgili Kurulumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.  

 



 
 6709/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

    61.05/292 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2963 
Trabzon ili, Maçka ilçesi Çoşandere Mahallesi Yeni camii mevkii, 121 ada,76 parselde 

yer alan hazine mülkiyetindeki şapelin kültür varlığı olarak tescil isteğine ilişkin, Trabzon valiliği 
il kültür ve turizm müdürlüğünün 31.05.2016 gün ve 1862 sayılı yazısı ve ekleri,Maçka 
Kaymakamlığı kadastro Müdürlüğünün 03.06.2016 gün ve E.1280115 sayılı yazısı, Maçka 
Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin 01.06.2016 gün ve 370 sayılı yazısı ile 
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.06.2016 gün ve 2640 sayı 
ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Maçka ilçesi Çoşandere Mahallesi Yeni camii mevkii, 121 ada,76 parselde 
yer alan hazine mülkiyetindeki şapelin ,3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından, kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise ekteki haritada 
işaretlendiği şekliyle belirlemesine, 

Şapelin bulunduğu parselin(121 ada,76 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ’’ 
Korunması gerekli I.(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 121 ada 68 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Taşınmazda ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin 
alınmasına, şapelin kuzeyine yapılan ahşap barakanın kaldırılmasına karar verildi. 

 



 
 6709/3/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.00/272 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2968 
Rize İli, Merkez, İslampaşa Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Gayri Menkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.11.1982 gün ve A-3966 sayılı kararı ile, 51 
envanter numarasında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, 
kadastral numaralarının belirlenmesine ve taşınmazın yerinde bulunmamasına ilişkin; Trabzon 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.06.2016 gün ve 
441 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Merkez, İslampaşa Mahallesinde yer alan, 51 envanter noda tescilli taşınmazın 
kadastral numarasının 1965 ada, 3 parsel olarak belirlenmesine, parselin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

Ayrıca tescilli taşınmazın korunma alanının ekteki kadastral haritada görüldüğü şekli ile 
belirlenmesine, belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin 
verilmesi gerektiğine karar verildi. 

 



 
 6709/4/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.00/273 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2969 
Rize İli, Merkez, Taşlıdere Mahallesi, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.1990 gün ve 941 sayılı kararı ile “Felenksu Mezarlığı” 
adıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, kadastral 
numaralarının belirlenmesine ilişkin; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 09.06.2016 gün ve 440 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Merkez, Taşlıdere Mahallesinde yer alan, “Felenksu Mezarlığı” adıyla tescilli 
taşınmazın kadastral numarasının 158 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine, parselin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin 
verilmesine, 

Ayrıca tescilli taşınmazın korunma alanının ekteki kadastral haritada görüldüğü şekli ile 
belirlenmesine, belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin 
verilmesi gerektiğine karar verildi. 

 



 
 6709/5/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 28.00/398 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON  
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2971 
Giresun İli, Merkez, Yağmurca Köyü, sit alanı dışında,128 ada,130 parselde yer alan köy 

tüzel kişiliği mülkiyetine ait caminin tescil talebine ilişkin Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 06/07/2015 gün ve 1601 sayılı yazısı ile 30/07/2015 gün ve 1771 sayılı yazısı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 05/11/2015 gün ve 2149 sayılı yazısı ile24/03/2016 gün ve 655 
sayılı yazısı, Eynesil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 26/10/2015 gün ve 1416076 sayılı 
yazısı, Giresun Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 03/11/2015 gün ve 1463880 sayılı yazısı, Giresun 
Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/11/2015 gün ve 7847 sayılı yazısı, Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03/06/2016 gün ve 2016/416 sayılı uzman 
raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Giresun İli, Merkez, Yağmurca Köyü, sit alanı dışında,128 ada,130 parselde yer alan köy 
tüzel kişiliği mülkiyetine ait caminin 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine,  

Caminin koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi parseli olarak 
belirlenmesine, bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. 
(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

 Tescilli taşınmaz parselinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Koruma 
Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.  6709/6/1-1 

————— 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 28.06/92 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2972 
Giresun ili, Görele ilçesi Çavuşlu(merkez) Mahalle, çarşı mevkii, 106 ada,10 parselde yer 

alan mülkiyeti Çavuşlu merkez Mahalle camine vakfına ait caminin kültür varlığı olarak 
değerlendirilmesi isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 23.05.2016 gün ve 1063 
sayılı yazısı ve ekleri Görele Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 09.06.2016 gün ve E.1344864 
sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.06.2016 
gün ve 2424 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri 
incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili, Görele ilçesi Çavuşlu(merkez) Mahalle, çarşı mevkii, 106 ada,10 parselde yer 
alan mülkiyeti Çavuşlu merkez Mahalle camine vakfına ait caminin ,3386 ve 5226 sayılı 
kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 
kaldığından kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise 
ekteki haritada işaretlendiği şekliyle belirlemesine, 

Caminin bulunduğu parselin(106 ada,10 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ’’ 
Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 106 ada 5,11,13 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Taşınmazda ve korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmasına, caminin esaslı onarımının ilgili kurumca rölöve restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanarak, kurulumuz onayından sonra yapılabileceğine karar verildi. 



 
 6709/7/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 28.09/112 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2973 
Giresun ili, Tirebolu ilçesi ili, Avcılı köyüde yer alan köprünün, kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi isteğine ilişkin, Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.07.2015 gün ve 
1636 sayılı yazısı ekleri, Giresun il Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 
gün ve 153 sayılı yazısı Tirebolu Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 
E.1176584 sayılı yazısı, Giresun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.05.216 gün ve E.1207890 
sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2016 
gün ve 2558 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri 
incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili Tirebolu ilçesi Avcılı köyünde yer alan köprünün,3386 ve 5226 sayılı 
kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 
kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;  

Tescilli köprünün korunma grubunun I (bir) korunma alanın ise ekteki 1/2000 ölçekli 
kadastral planda sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Tescilli köprü için belirlenen korunma alanı içinde kalan 137 ada,1 parsel,138 ada,1 
parsel, 139 ada,1 parsel, 150 ada,1 parsel ve 155 ada,1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma alanıdır’’ şerhinin verilmesine, tescilli 
köprüde ve korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalarda kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğine; 

Köprünün esaslı onarımı gerektiğinden ilgili kurumca hazırlanacak rölöve restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin, kurulumuz onayından sonra taşınmazın onarımının yapılabileceğine 
karar verildi. 

 



 
 

6709/8/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 29.06/113 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2974 
Giresun ili, Tirebolu ilçesi ili,Avcılı köyü Kabataş mevkii 155 ada,1 parselde yer alan özel 

mülkiyete ait çeşmenin, kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin, Giresun Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.07.2015 gün ve 1636 sayılı yazısı ekleri, Giresun il Özel 
İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 gün ve 153 sayılı yazısı, Tirebolu 
Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve E.1176584 sayılı yazısı, Giresun Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün 25.05.216 gün ve E.1207890 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2016 gün ve 2558 sayı ile kayıtlı uzman raporu 
okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili Tirebolu ilçesi Avcılı köyü Kabataş mevkii 155 ada,1 parseldede yer alan 
çeşmenin,3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma 
kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;  

Tescilli çeşmenin korunma grubunun I (bir) korunma alanın ise ekteki 1/2000 ölçekli 
kadastral planda sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Taşınmazın bulunduğu parselin( 155 ada,1 parsel ) tapu kütüğünün beyanlar hanesine’’ 
Korunması gerekli I.(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine; ,tescilli çeşmede 
ve korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğine karar verildi. 

 



 
 

6709/9/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 29.00/582 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156      Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2879 
Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü Köy içi mevkii, 121 ada,2 parselde yer alan 

mülkiyeti Tandırlık köyü Tüzel kişiliğine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
caminin korunma alanı ve koruma grubunun belirlenmesi; caminin kuzeyinde camii parseline 
bitişik 119 ada,7 parselde yer alan hazine taşınmazının tescilli camii koruma alanı içerisinde 
kalabileceğinden satış talebinin değerlendirilmesi isteğine ilişkin Trabzon Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 16.05.2016 gün ve 1675 sayılı yazısı ve ekleri, Gümüşhane Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün 15.06.2016 gün ve E.1395856 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge kurulunun 25.09.213 gün ve 1428 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2101. 2016 gün ve 2624 sayı ile kayıtlı uzman raporu 
okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;  

Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü Köy içi mevkii, 121 ada,2 parselde yer alan 
mülkiyeti Tandırlık köyü Tüzel kişiliğine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
caminin koruma grubunun I (Bir) korunma alanın ise ekteki haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine; 

Taşınmazın bulunduğu parselin (121 ada, 2 parsel) tapu kütüğünün beyanlar hanesine’’ 
Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 118 ada,1 parsel,121 ada,1ve 2 parseller, 122 ada,1 parsel, 123 ada, 5 parsel ile 119 
ada, 7 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Camide ve korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmasına; 

Ayrıca satışı talep edilen Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü, köybaşı mevkii 119 ada, 
7 parsel nolu 24.505,04 m2 yüz ölçümlü hazine taşınmazının bir bölümü camii korunma alanı 
içerisinde kaldığından  

Camii korunma alanı içerisinde kalan kısmında yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmak koşuluyla taşınmazın satışının uygun olduğuna karar verildi. 
 



 
 

6709/10/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.02/631 
Toplantı Tarihi ve No : 24/06/2016 - 158  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 24/06/2016 - 2988 
Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesi, 101 ada, 2 parselde, doğal sit alanında, 

tescilli Örenkit Köprüsü’ne cephe veren, özel mülkiyete ait taşınmazdaki plan tadilatı teklifinin 
Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı’nın 21.12.2015 
gün ve 1615 sayılı, 15.02.2016 gün ve 68 sayılı yazıları ve ekleri, Rize Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 06.01.2016 gün ve 21 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2016/463 raporu okundu, ekleri ve dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesinde yer alan tescilli Örenkit Köprüsü’nün 
korunma alanının ekli hâlihazır haritada gösterildiği şekli ile belirlenmesine, 

Ayrıca söz konusu Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesi 101 ada, 2 parselin 
tescilli Örenkit Köprüsü’nün korunma alanı dışında kalması nedeniyle konuya ilişkin 
Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.03/124 
Toplantı Tarihi ve No : 24/06/2016 - 158   Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 24/06/2016 - 2990 
Rize İli, Çayeli İlçesi, Aşıklar Köyü, Taşbaşı mevkii, sit alanı dışında, 1223 parselde yer 

alan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait Çatmen değirmeni ile Düz mahalle mevkii,277 parselde yer 
alan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait su kuyusunun tescil talebine İlişkin Çayeli Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 23/03/2016 gün ve 438 sayılı yazısı ile 08/04/2016 gün ve 
550 sayılı yazısı, Çayeli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/04/2016 gün ve 616 
sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 26/04/2016 gün ve 962468 sayılı yazısı, 
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 31/05/2016 gün ve 2016/414 
sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Rize İli, Çayeli İlçesi, Aşıklar Köyü, Düz mahalle mevkii, 277 parselde yer alan 
mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait su kuyusunun 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  

Aşıklar Köyü, Taşbaşı mevkii, sit alanı dışında, 1223 parselde yer alan mülkiyeti Köy 
Tüzel Kişiliğine ait Çatmen değirmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği 
göstermediğinden tescilinin uygun olmadığına, 

277 parselde yer alan su kuyusunun koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi 
parseli olarak belirlenmesine, bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması 
Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

Tescilli taşınmazın parselinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Koruma 
Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi. 6709/12/1-1 

————— 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  
Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015/227 Toplantı Yeri : BURSA 
Karar Tarihi ve No : 13.11.2015/5066 
Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, 

İsmetpaşa mahallesinde, 246 envanter numarasıyla tescilli yapı bitişiğinde, A3 envanter 
numarasıyla tescilli yapı karşısında, 1128 ada, 2 parselde yer alan tescilsiz yapının mail-i inhidam 
durumuna ilişkin; Mudanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.09.2015 
tarih ve 4843 sayılı yazısı ve eki rapor ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 11.11.2015 tarih 
ve 5934 sayılı raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, 
İsmetpaşa mahallesinde, 246 envanter numarasıyla tescilli yapı bitişiğinde, A3 envanter 
numarasıyla tescilli yapı karşısında, 1128 ada, 2 parseldeki yapının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi 
gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 
KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan 
yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin 
konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, plandaki tescil taramasının yapılmasına, 
yapının mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için rölövenin ivedilikle hazırlanarak 
Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik 
önlemlerinin ilgilileri ve Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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