
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.70 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017-137 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017-1942 KARS 

Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesinde yer alan ve 167 ada, 1, 2, 38 parsellerde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kars Belediyesine ait tescilli 

taşınmazın, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.06.1988 tarih ve 88 sayılı kararı, 23.03.2007 

tarih ve 537 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2017 tarih ve 

1852 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

09.11.2017 tarih ve 1975 sayılı raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesinde yer alan ve 167 ada, 1, 2, 38 parsellerde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kars Belediyesine ait tescilli 

taşınmazın, koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu 

tescilli taşınmazın koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle 

belirlenmesine ve düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 



 
 

1178/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.50 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017-137 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017-1923 KARS 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 996 ada, 1 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı ve 15.11.2017 tarih ve 1888 sayılı kararı, 

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2017 gün ve 2064 

sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 996 ada, 1 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin;  söz konusu taşınmazın koruma 

alanının ekte koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine ve tescil fişinin de bu 

doğrultuda güncellenmesine, tescilli taşınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi. 



 
 

1177/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 



 
 1175/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   198 - 19.01.2018  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3072 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağıhasinli Köyünde bulunan, tapunun 107 ada, 57 parsel 

numarasında kayıtlı mera vasıflı taşınmazda yer alan “Kelbağ Mevkii Tümülüsü”nün 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeoljik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Yozgat 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.11.2017 tarihli, 1555 sayılı yazısı ve eki, Yozgat 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.11.2017 gün ve 2017/325 sayılı uzman raporu, 

konuya ilişkin Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.12.2017 gün ve E.11882; 

Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 26.12.2017 gün ve 1716 

sayılı kurum görüş yazıları okundu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 08.01.2018 tarihli 14006 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağıhasinli Köyünde bulunan, tapunun 107 ada, 57 parsel 

numarasında kayıtlı mera vasıflı taşınmazda yer alan “Kelbağ Mevkii Tümülüsü”nün 2863 sayılı 

Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/10000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekliyle I. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

• Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağıhasinli Köyü, 107 ada, 57 numaralı mera parselinin 

pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” 

şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine, 

• Sit alanı için; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin belirlenen Koruma ve 

Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, 

• Sit alanı sınırları dışında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında 

sakınca olmadığına, karar verildi.  

 





 
 1179/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   198 - 19.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3080 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çatmasöğüt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel 

mülkiyete ait 114 ada, 60, 61, 63 ve 64 nolu parsellerinde bulunan taşınmazların bir kısmını 

kapsayan “Devekaya Tümülüsleri ( 1-2)”nin; I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

yönelik hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli haritada ile sit 

alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna;  

• 114 ada, 60, 61, 63 ve 64 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar 

hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesine;  

• Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,  

• Tümülüsler üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarına yönelik kaçak kazı yapmak 

suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına;  

• Ayrıca sit alanının bir kısmının bastığı 114 ada, 63 nolu parsel sınırları içinden geçmekle 

beraber sit alanının yaklaşık 450 metre batısından bir kısmı geçen Sorgun Çevre Yolu 

Güzergahının, sit alanına olumsuz bir mahiyeti olmayacağı görüldüğünden söz konusu Sorgun 

Çevre Yolu Güzergahın 114 ada, 63 nolu parselin bir kısmından geçmesinde; yapılacak çalışmalar 

sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı Yasanın 4. 

maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare 

amirlerine haber verilmesi şartıyla bir sakınca olmayacağına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi :   198 - 19.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 3079 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Çatmasöğüt Mahallesinde bulunan 101 ada 25 parselde bulunan 

I. derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli olan “Çatmasöğüt Tümülüsü”ne ait, 01.07.2016 gün 

ve 1777 sayılı kararıyla uygun bulunan haritaların iptal edilmesine, üzerinde ED-50 koordinat 

sisteminde 6 derecelik ve 3 derecelik koordinat değerlerinin verildiği 1/5000 ölçekli haritaların 

uygun olduğuna, 101 ada 25 parsele yönelik talep edilen ifraz işleminin; tümülüsün mahiyetine 

olumsuz etkisinin olmadığı anlaşıldığından 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna, 101 

ada 25 parsel üzerinde bulunan taşınmaz kültür varlığı şerhinin kaldırılarak, kararımız eki tescil 

bildirim krokisinde görüldüğü gibi I. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu “B” ile gösterilen 

parsel üzerine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesi ve bu ifraz işleminin 

kadastro ve tapu tescili görmesinden sonra alacağı yeni parsel numarasının Kurul Müdürlüğüne 

bilgi amaçlı iletilmesi gerektiğine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   198 - 19.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3078 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Yenifakılı ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde yer 

alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tapunun 196 ada, 194, 195 ve 196 parsellerinde 

bulunan taşınmazların bir kısmını kapsayan, 2 adet Tümülüs ve 2 adet yerleşim alanından oluşan 

“Kayapınar Mevkii I. Arkeolojik Sit Alanları” nın I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine yönelik hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli 

harita ile sit alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• Sit alanının basmış olduğu 196 ada, 194, 195 ve 196 parsellerin pafta, fen klasörü ve 

tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine;  

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

ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma 

Koşullarının geçerli olduğuna; 

• Sit alanı sınırları içinde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet 

edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına;  

• 196 ada, 194 ve 195 parsellerin mevcut haliyle kiralanmasının mevzuatımız gereği 

uygun olmadığına ancak sit sınırları dikkate alınarak Kurulumuzdan izin alınarak yapılacak 

ifrazdan sonra talep edilmesi durumunda kiralama konusunun tekrar değerlendirilebileceğine 

uygun olacağı, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   198 - 19.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3073 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Güllük Köyü, Kösrelik mevkiinde yer alan özel mülkiyet adına 

kayıtlı olan tapunun 110 ada, 5 parseli ile Maliye Hazinesine ait 110 ada, 121 (Orman vasıflı) ve 

125 (Mera Vasıflı) parsellerinin bir kısmını kapsayan “A ve B Tümülüsü ve Tepe Üstü 

Yerleşimi”’nin; I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan sit 

fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 

1/10000 ve 1/2500 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• 110 ada, 5, 121 ve 125 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir 

kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

verilmesine,  

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının 

geçerli olduğuna,  

• A ve B Tümülüsleri ve Tepe Üstü Yerleşim alanları üzerinde tespit edilen kaçak kazılara 

yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem 

başlatılmasına,  

• Ayrıca sit alanları sınırları dışında mera ve orman vasfının devam etmesinde 2863 sayılı 

Yasa kapsamından bir sakınca olmadığına; 

• Ayrıca elektrik iletim hattının bir kısmının 110 ada, 121 parsel içinden ancak sit alanı 

sınırları dışından geçtiği (Tepe Üstü yerleşiminin yaklaşık 70 metre kuzeybatısından) anlaşılmış 

olup iletim hattının sit alanına olumsuz bir mahiyeti olmayacağı düşünüldüğünden yapılacak 

çalışmalar sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı 

Yasanın 4. maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki 

idare amirlerine haber verilmesi şartıyla 110 ada, 121 parselden (sit alanı sınırları dışından) 

geçmesinde bir sakınca olmadığına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   196 - 17.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3027 - 17.01.2018 KAYSERİ  

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Sıradan (Oğuzlar) Mahallesi, Kanyolu Mevkiinde yer alan 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 116 ada, 114 parselinin bir kısmını kapsayan “Kanyolu Mevkii 

Kaya Oyma Mekanlar”ının; I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik 

hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının 

gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• 116 ada, 114 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir 

kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

verilmesine;  

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

ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Geçiş Dönemi 

Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;  

• Ayrıca kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında 

Pınarbaşı Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/210 esas nolu dosyası ile dava açıldığı anlaşıldığından 

yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına;  

• Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının adli 

makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle Müze Müdürlüğü denetiminde, Belediyesince 

kapatılması gerektiğine;  

• Uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı 

iletilmesine;  

• Bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol 

edilmesine gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :   196 - 17.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 3023 - 17.01.2018 KAYSERİ 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hasanarpa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kadastro 

harici alan ile mera vasıflı tapunun 6082 ada, 16 parselinde bulunan taşınmazların bir kısmını 

kapsayan “Hasanarpa Mahallesi Kaya Mezarları (2 adet)”’nın; I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine yönelik hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 

ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• 6082 ada, 16 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. 

derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine,  

• Kadastro harici alanda herhangi bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapılması 

durumunda Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; 

• Sit alanlarında Yüksek Kurulun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında I. Derece 

arkeolojik sitlere ilişkin belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna;  

• Ayrıca sit sınırları dışında bulunan alanlarda mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı 

Kanun kapsamında bir sakınca olmayacağına;  

• Kaya Mezarlarında meydana gelen tahribata yönelik Kayseri İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Hukuk Bürosunun 23.10.2017 tarih ve 101 sayılı yazıları ile Kayseri Cumhuriyet 

Başsavcılığından yasal işlem başlatılması talep edildiği anlaşıldığından, yeniden suç duyurusunda 

bulunulmasına gerek olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi :   197 - 18.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 3042 - 18.01.2018 KAYSERİ 

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Subaşı Mahallesinde, sit alanı dışında tapunun 179 Ada, 464 

parselinde Maliye Hazinesine kayıtlı olan “Omuzu Güçlü Baba Türbesi”nin; taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Kurulumuzun 20.10.2017 tarih 2902 sayılı kararına 

istinaden hazırlanan tescil fişi ile korunma alanı sınırının gösterildiği kararımız eki 1/2000 ölçekli 

kadastral haritanın uygun olduğuna,  

• 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde 

tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, 

estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun     

“I. Grup” olarak belirlenmesi,  

• Tapunun 179 ada 464 parselinin; pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine      

"1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesi, 

gerektiğine karar verildi. 
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