
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1628 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7490 SĠLĠFKE 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1188, 1189 ve 2264 

nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen antik yerleĢim alanının tesciline iliĢkin, Silifke 

Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1188, 1189 ve 2264 

nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.16/113 

Toplantı Tarihi ve No : 24.03.2017-328 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.03.2017-7959 ĠZMĠR 

Manisa ili, ġehzadeler ilçesi, Sancaklı Ġğdecik Mahallesinde kalan 3 (üç) alanın arkeolojik 

sit niteliği taĢıdığına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 4104 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası, 2863 sayılı 

Kanunun 7.Maddesi gereği iletilmiĢ olan kurum görüĢleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 20.03.2017 tarihli, 22.03.2017 tarih ve 378 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren 

rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, ġehzadeler ilçesi, Sancaklı Ġğdecik Mahallesinde bulunan, kararımız eki 

1/5000 ölçekli pafta üzerinde 1, 2 ve 3 numaralı alanlar olarak gösterilen alanların 2863 sayılı 

kanunun 7.maddesi doğrultusunda 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 3 numaralı alanda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

tespit edilen kaçak kazı çukuruna iliĢkin 2863 sayılı yasanın 9.maddesi doğrultusunda yasal iĢlem 

baĢlatılmasına ve kaçak kazı çukurunun ilgili müzesi denetiminde ilgili belediyesince 

kapatılmasına, Müzesince yapılacak olan iĢlemlerle ilgili olarak Kurul Müdürlüğü’ne bilgi 

verilmesine, karar verildi. 



 
 3178/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 52.04/14 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017-175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.02.2017-4188 ÜNYE 

Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, YeĢilyurt/ Damarlı Mahallesi, Konakyanı Mevkii, 282 ada, 2 

parselde bulunan mezar taĢının tescili ve mezarlıkta ağaç kesimi ile Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, 

YeĢilyurt/ Damarlı Mahallesi, Konakyanı Mevkii, 283 ada, 2 parselde bulunan mezar taĢının 

tesciline iliĢkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğünün 28.04.2016 gün ve 288 sayılı yazısı ve ekleri, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.02.2017 gün ve 43 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, Damarlı/YeĢilyurt Mahallesi, mülkiyeti Ordu BüyükĢehir 

Belediyesine ait, 282 ada, 2 parselde bulunan H.1268 tarihli mezar taĢının korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescilli mezar taĢının bulunduğu 282 ada,2 

parselde bundan sonra yapılacak yeni defin iĢlemleri ve ağaç kesimi iĢlemlerinin tescilli mezar 

taĢına zarar vermeden yapılabileceğine, 

Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, Damarlı/YeĢilyurt Mahallesi, özel mülkiyete ait, 283 ada,2 

parselde caminin yanında bulunan Osmanlı Devleti Dönemine ait mezar taĢının korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  

Ordu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 02.06.2016 gün ve 

382 sayılı yazı eki CD’de fotoğrafları bulunan çeĢmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından tesciline yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına, ambar 

ve caminin tesciline gerek olmadığına, caminin içindeki kitabenin müze müdürlüğüne 

nakledilmesi gerektiğine karar verildi. 3180/1-1 

————— 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017- 163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.03.2017-2533 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Boğazlıyan Ġlçesi, Çalapverdi Köyü, Kuzuluk mevkiinde bulunan tapunun 246 

ada, 700, 701 parselleri üzerinde yer alan özel mülkiyet adına kayıtlı, “Süleyman Höyüğü 

Tümülüsü’nün”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit tescil fiĢinin 

ve kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak belirtilen haritanın 

uygun olduğuna, Çalapverdi Köyü, Kuzuluk mevkii, 246 ada, 700,701 parsellerin bir kısmına I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu 

sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 

koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna; alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından 

ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 17.11.2016-153 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.11.2016-2364 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Caferbey Mahallesinde, sit dıĢında yer alan, tapunun 324 

pafta, 6124 ada, 1 parselinde mülkiyeti Peynirci Vakfı ve Maliye Hazinesine ait taĢınmazda 

kayıtlı bulunan, 22.04.2016 tarih ve 2065 sayılı kararımızla korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilerek, yapı grubu “1.Grup” olarak belirlenmiĢ olan Peynirli Camisi’ne 

yönelik koruma alanı sınırında değiĢiklik yapılması isteminin uygun olmadığına,  22.04.2016 

tarih ve 2065 sayılı kararımızla onaylanan koruma alanı sınırının geçerli olduğuna, 

Ayrıca 22.04.2016 gün 2065 sayılı kararımız eki koruma alanını gösterir 1/1000 ölçekli 

kadastral haritanın baĢlık bölümünde sehven koruma alanı sınırları içerisinde bulunmayan 

parsellerin (87 ada,131-128-111-82-83-84-110-85-86-100-143 parseller) yazılmıĢ olduğu 

anlaĢıldığından bu maddi hatanın düzeltildiği kararımız eki koruma alanını gösterir 1/1000 ölçekli 

kadastral haritanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.05.427 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3669 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Çan Ġlçesi, Derenti Köyü, Köy Tüzel KiĢiliğine kayıtlı 813 ve 323 

parsellerdeki mezarlıkların temizlenmesi hususunu konu alan Derenti Köyü Muhtarı’nın 

16.02.2016 tarihli baĢvurusu ve ekleri ile 22.03.2017 tarihli uzman raporu okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çanakkale Ġli, Çan Ġlçesi, Derenti Köyü’nde bulunan Derenti Köyü Arkeolojik 

yerleĢiminin 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıdığı 

anlaĢıldığından alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alan 

için hazırlanan tescil fiĢi ve 1/2000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, alana yönelik geçiĢ dönemi 

yapılaĢma koĢullarının ise “ alana yönelik her türlü fiziki ve inĢai müdahale öncesi Kurul izni 

alınacaktır.” Ģeklinde belirlenmesine; 813 parseldeki Mezarlığın temizlenme iĢleminin ise Kültür 

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

gereği ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.08.2407 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3679 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Koruköy Köyünde bulunan; TKTVYK’nin 28.08.1986 

tarih ve 2574 sayılı kararı ile Küçük Höyük 50. envanter numarasıyla taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.06.1991 tarih ve 

1784 sayılı kararı ile 40 Env No ile Koruköy’ün kuzeyinde Küçük Höyük olarak I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına karar verilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 gün / 2412 sayılı karar ve karar eki ile 1/25000 ölçekli orman 

amenejman paftaları üzerinde sınırları belirlenen arkeolojik alanlardan “…17.06.1991 gün ve 

1784 sayılı kararıyla tescil edilen arkeolojik alanlar listesinde 40 Envanter Numarasıyla yer alan 

Küçük Höyük isminin Salahor Tepe Tümülüsü olarak düzeltilmesine…” karar verilen, 

Kurulumuzun 29.12.2015 gün / 2784 sayılı kararı ile Bursa K.T.V.K.K’nun 19.04.1992 gün / 

2412 sayılı karar eki haritada 40 envanter numarası ile gösterimi yapılan Salahor Tepe 

Tümülüsünün adının Çıraktepe Tümülüsü olarak değiĢtirilmesine ve sınırlarının revize edilip 

öneri arkeolojik sit alanına koruma alanı eklenerek tescil iĢlemlerinin baĢlatılmasına karar verilen, 

yine Kurulumuzun 14.03.2016 tarih ve 2866 sayılı kararıyla 1/2000 ölçekli haritada gösterimi 

yapıldığı Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı ve etrafının da koruma alanı olarak tescil 

edilmesine karar verilen Çıraktepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı etrafındaki I. derece 

arkeolojik sit alanı koruma alanı ile ilgili kararın düzeltilmesini konu alan Bakanlığımız Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2017 tarih ve E.40354 sayılı yazısı ile uzman 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Koruköy Köyünde bulunan Çıraktepe Tümülüsü ile ilgili 

14.03.2016 tarih ve 2866 sayılı karar eki 1/2000 ölçekli haritada belirlenen I. derece arkeolojik sit 

alanı sınırlarının geçerli olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanı sınırları etrafında belirlenen 

koruma alanının da I. derece arkeolojik sit alanı olarak değiĢtirilmesine ve bu doğrultuda 

hazırlanan 1/2000 ölçekli sit haritası ile tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.01.1279 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3665 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Sazlı Köyü, Ayıklıçukur Mevkiinde yer alan, Kurulumuzun 

19.01.2017 tarih 3484 sayılı kararı ile 130 ada, kısmen 22-24-101 ve 26-27-28-29-30-31-34-35-

38-39-40-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 parsellere yayılım gösteren 

arkeolojik buluntuların 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması 

nedeniyle III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil iĢlemleri baĢlatılan alanın tescil edilmesine 

yönelik; Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.02.2017 tarih 

E.370276 sayılı yazısı, TEĠAġ, 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.02.2017 

tarih E.68693 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih E.406975 sayılı yazısı ve ekleri, Çanakkale Valiliği, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 08.03.2017 tarih E.1973 sayılı yazısı ile Çanakkale KVKBK 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2017 tarih 197 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Sazlı Köyü, Ayıklıçukur Mevkiinde yer alan, kararımız eki 

1/2500 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen alanın 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. 

maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescil edilen alana yönelik geçiĢ dönemi 

yapılanma koĢullarının, alanın büyük bir kısmının yapılaĢmamıĢ tarımsal alan olduğu hususu 

dikkate alınarak “III. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan mevcut yapıların 

bakım ve onarım talepleri ilgili ilke kararları doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilecektir. 

Alanda yapılacak her türlü inĢai ve fiziki müdahale öncesi (zorunlu altyapı uygulamaları dahil) 

Kurulumuz izni alınması gerekmektedir” Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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