
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.03.2017-3500 SİVAS 

Dosya No : 60.01.37 

Tokat İli, Almus İlçesi, İstiklal Mahallesinde sit dışında bulunan, tapunun 146 ada, 1 nolu 

orman parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit 

edilen Olukça Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 60.06.75   29.09.2016 tarihli ve 2446 sayılı yazısı, ekleri; Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 247 sayılı dosya inceleme raporu ile 

tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Almus İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan, tapunun 146 ada, 1 nolu orman 

parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Olukça Nekropolünün 2863 sayılı 

Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği 

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

sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Olukça Nekropolü I. 

derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 



 
 3041/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3470 SİVAS 

Dosya No : 58.04.50 

Sivas İli, Hafik İlçesi, Kaytarmış Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, tapunun 117 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen 

Kaytarmış Köyü Kaya Mezarı’nın tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzda değerlendirilmesi 

isteminde bulunan Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 15.07.2016 tarih ve 19007571-150/1327-

3499 sayılı yazısı ve ekleri, Bölge Kurulu uzmanının 10.03.2017 tarihli ve 213 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile esas kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Sivas İli, Hafik İlçesi, Kaytarmış Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait,  tapunun 117 ada, 26 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit 

edilen Kaytarmış Köyü Kaya Mezarı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden 

olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/1000 ölçekli 

haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit 

fişinin onaylanmasına; 

Kaytarmış Köyü Kaya Mezarı I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17.03.2017-3484 SİVAS 
Dosya No : 60.00.756/597 
Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızılköy Köyü içme suyu çalışmalarında ortaya çıkan kalıntıların 

Eskibağlar Höyüğüne çok yakın bir konumda olması nedeniyle Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca irdelenmesini talebini içeren Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve 
3433 sayılı kararı gereğince Bölge Kurulu uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme 
sonucunda hazırlanan 16.03.2017 tarihli ve 269 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızılköy Köyü, 109 ada, 22 ve 17 nolu parsel, 110 ada, 3 ve 1 
nolu parsel ve 191 ada, 1 nolu parsellerde bulunan Kurulumuzun 30.01.214 tarih ve 1319 sayılı 
kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının 
irdelenmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli 
haritada gösterildiği şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesine, sit 
fişinin onaylanmasına;  

Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 
belirlenmesine; 

Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartlarının; 

- Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin 
raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze 
müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 
geçilebileceğine; 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
- Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 
- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine  
- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 
Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine; 

Kızılköy İçme Suyu çalışmalarının kararımız eki haritada I. ve III. derece arkeolojik sit 
alanı olarak sınırları gösterilen Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi I. derece arkeolojik sit sınırına 
hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, III. derece arkeolojik sit alanında çalışma 
yapılması durumunda ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj 
sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile 
birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 
geçilebileceğine; 

Kızıl Köy içme suyu çalışmalarının gerçekleştirilmesi aşamasında 2863 sayılı Kanun 
kapsamına giren kültür varlıkları bulunmasına rağmen, 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesinde 
belirtilen haber verme zorunluluğuna aykırı hareket edilmiş olduğu anlaşıldığından ilgililer 
hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.03.2017-3497 SİVAS 

Dosya No : 60.03.68 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Kale Köyü, Örene (Feraye) Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapulanma harici alan (yeni köy yerleşim yeri) ile tapunun 139 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde 

kayıtlı, mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne ait orman/çalılık vasıflı taşınmazların bir bölümü 

üzerinde yol genişletme çalışmaları esnasında ortaya çıkan buluntular incelemesinde tespit edilen 

Feraye Mevkii Yerleşiminin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.11.2016 tarihli ve 3037 sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 251 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas 

ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Kale Köyü, Örene (Feraye) Mevkiinde bulunan, tapulanma harici 

alan (yeni köy yerleşim yeri) ile tapunun 139 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların 

bir bölümü üzerinde tespit edilen Feraye Mevkii Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde 

tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ve 1/25000 ölçekli haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke 

Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Feraye Mevkii Yerleşimi I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.10.252 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 6244 AYDIN 

Denizli İli, Kale ve Tavas İlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.Ş. 

tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas 

İlçesi, Avdan Mahallesi, Güzlük Mevkii, tapunun 23 pafta, 0 ada, 2527 parsel numarasında kayıtlı 

tarla vasfında olan taşınmazın içerisinde tespit edilen yoğun miktarda pişmiş toprak seramik ve 

çatı kiremidi parçaları dağılımı gösteren alanın;  2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitiyle 

hazırlanan sit fişi ve 1/1000 ölçekli Güzlük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit önerisinin 

sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 

10.03.2017 tarih ve 1792 kayıt nolu rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi, belge ve ekleri 

incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonunda; 

Denizli İli, Kale ve Tavas İlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.Ş. 

tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas 

İlçesi, Avdan Mahallesi, Güzlük Mevkii, tapunun 23 pafta, 0 ada, 2527 parsel numarasında kayıtlı 

tarla vasfında olan taşınmazın içerisinde kalacak şekilde tespit edilen yoğun miktarda pişmiş 

toprak seramik ve çatı kiremidi parçaları dağılımı gösteren alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/1000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek 

sınırları işaretlendiği şekliyle Güzlük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde herhangi bir 

uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması 

için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan enerji ve madencilik proje faaliyetlerinin 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından durdurulması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  20.10.253 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 6241 AYDIN 

Denizli İli, Kale ve Tavas İlçeleri dahilin de, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.Ş. 

tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas 

İlçesi, Avdan Mahallesi, Köklük Mevkii, tapunun 9 pafta, 0 ada, 2396 ve 2397 parsel 

numarasında kayıtlı tarla vasfında olan taşınmazlar içerisinde tespiti edilen yoğun miktarda pişmiş 

toprak seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarının gün yüzüne çıkmış olduğu ve sahada 

yayılım gösterdiği alanda; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitiyle hazırlanan sit fişi ve 1/1000 

ölçekli Köklük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit önerisinin sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 10.03.2017 tarih ve 1793 kayıt nolu 

rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi, belge ve ekleri incelendi. Yapılan incelemeler ve 

görüşmeler sonunda; 

Denizli İli, Kale ve Tavas İlçeleri dahilinde, Avdan Madencilik Enerji San ve Tic A.Ş. 

tarafından yapılması planlanan Avdan Termik Santrali proje alanı kapsamında yer alan ve Tavas 

İlçesi, Avdan Mahallesi, Köklük Mevkii, tapunun 9 pafta, 0 ada, 2396 ve 2397 parsel 

numarasında kayıtlı tarla vasfında olan taşınmazlar içerisinde tespit edilen yoğun miktarda pişmiş 

toprak seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarının yayılım gösterdiği alanın; 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/1000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi 

belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle Köklük Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde herhangi 

bir uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tahribata 

uğramaması için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan enerji ve madencilik proje 

faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

durdurulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2017 - 6691 BURSA 

Balıkesir-Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar Planlama Mühendislik Hizmetleri 

kapsamında planlanan boru hattı güzergahı alanlarının arazi incelenmesi sırasında tespit edilen, 

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Gölcük Mahallesi, Çandağ Mevkii’ndeki Höyüktepe Antik 

Yerleşimi’nin belirlenen sınırları doğrultusunda arkeolojik sit olarak tescili önerisinin 

Kurulumuzca değerlendirilmesi talebine ilişkin Balıkesir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 02.02.2017 tarih ve 422 sayılı yazısı, eki Balıkesir Kuva-yi Müzesi Müdürlüğü’nün 

27.01.2017 tarihli uzman raporu okundu, hazırlanan öneri sit paftası, tescil fişi ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Gölcük Mahallesi, Çandağ Mevkii’nde, yüzeyde tespit edilen 

Roma Dönemi’ne ait kalıntı ve buluntuların yayılım gösterdiği, tapunun 1247, 1248, 1249, 1517, 

1246 (kısmen), 1245 ( kısmen), 1244 ( kısmen) numaralı parsellerinde belirlenen alanın 1. Derece 

Arkeolojik Sit olarak; tapunun 1244 ( kısmen), 1245 ( kısmen), 1246 (kısmen), 1243, 1250, 1382, 

1497 numaralı parsellerinde belirlenen alanın 3. Derece Arkeolojik Sit olarak, ekli sit paftasında 

koordinatlarıyla birlikte önerildiği şekliyle 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddesi ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

kapsamında tescilinin uygun olduğuna, 

Söz konusu sit alanının, Balıkesir-Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar Planlama 

Mühendislik Hizmetleri Projesi kapsamında öngörülen Sulama Yedek Boru Hattı ve Sulama 

Alanı ile kısmen çakışması nedeniyle, sit alanının boru hattı güzergahından ve sulama alanından 

çıkarılmasına, bunun mümkün olmadığının teknik gerekçeleriyle birlikte ortaya konulması 

halinde vaziyet planı ile birlikte bu kesimdeki detay projesinin Müze Müdürlüğü görüşü ile 

birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2017 - 6695 BURSA 

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi, Koruyakası Mevkii’nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/01/2000 tarih ve 7659 sayılı kararıyla, İ19b19a pafta, 

524 parselde tescil edilen Tümülüs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası 

esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 08/03/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi, Koruyakası Mevkii’nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27/01/2000 tarih ve 7659 sayılı kararıyla, İ19b19a pafta, 

524 parselde tescil edilen Tümülüs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası ve 

kararı esas alınarak köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat 

listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, tapu kütüğü beyanlar 

hanesinin kontrol edilerek şerh yoksa, İ19b19a pafta, 524 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak yapılan işlemin sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2017 - 293 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2017 - 6696 BURSA 

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Ziyaretli Mahallesi, Küflüçeşme (Asartepe) Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1822 sayılı kararıyla, 

İ19c03b pafta, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,676, 677, 678, 679 ve 680 parseller ile 

1397 (Taşlık) parseli ve tescil harici alanı kapsayan alanda tescil edilen Asartepe Nekropolü 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının onaylı sit paftası ve kararı esas alınarak köşe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08/03/2017 tarihli 

raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda;  

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Ziyaretli Mahallesi, Küflüçeşme (Asartepe) Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1822 sayılı kararıyla, 

İ19c03b pafta, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,676, 677, 678, 679 ve 680 parseller ile 

1397 (Taşlık) parseli ve tescil harici alanı kapsayan alanda tescil edilen Asartepe Nekropolü 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun 

olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek 

şerh yoksa, sit sınırları kapsamındaki yukarıda belirtilen ilgili parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhlerinin konulmasına ve yapılan işlemlerin 

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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