
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4057 SİVAS 

Dosya No : 58.12.66 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Eskikarahisar Köyünde, sit alanı dışında tespit edilen Höyüktepe 

Yerleşiminin tescilinin ve kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının değerlendirilmesi talebini içeren 

Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)‟nin 18.07.2017 tarihli ve 1295-3165 sayılı yazısı, Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının 18.12.2017 tarihli ve 1097 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Eskikarahisar Köyü, sit alanı dışında, tapunun 133 ada, 42 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmında tespit edilen Höyüktepe Yerleşiminin 2863 sayılı 

Kanunun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 

gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;  

Höyüktepe 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; 

Höyüktepe Yerleşiminde meydana gelen kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan çukurların 

tehlike arz etmesi nedeniyle ilgili mahkemenin/savcılığın görüşü alınarak Sivas Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılmasına, suç duyurusunda bulunulması Sivas Müze Müdürlüğü‟nce 

istenmiş olduğundan yeniden suç duyurusunda bulunulması istemine gerek olmadığına; açılan 

soruşturmanın seyri ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.   



 



 
 1530/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4059 SİVAS 

Dosya No : 58.10.115 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Cizözü Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 139 ada, 

1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Cizözü Gözetleme Kulesi‟nin 

tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 10.08.2016 tarihli ve 

602 sayılı yerinde inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Cizözü Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 139 ada, 

1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Cizözü Gözetleme Kulesi‟nin 

2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden 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;  

Cizözü Gözetleme Kulesi 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 : 23.01.2018-212 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018-4068 SİVAS 

Dosya No : 58.07.36 

Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Çaylı Köyü‟nde orman vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait tapunun 102 ada, 55 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde ruhsatlı define kazısı 

talebine yönelik incelemede tespit edilen Kalacık Tümülüsü‟nün tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)‟nin 21.07.2017 tarihli ve 1325-3233 sayılı yazısı  

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 17.01.2018 tarihli ve 36094 sayılı dosya inceleme raporu ve 

faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Çaylı Köyü‟nde orman vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine 

ait tapunun 102 ada, 55 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Kalacık 

Tümülüsünün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden 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;  

Kalacık Tümülüsü 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 : 26.01.2018-215 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2018-4111 SİVAS 

Dosya No :60.07.332 

Tokat İli, Zile İlçesi, Binbaşıoğlu Köyünde, Karakuzu Göleti ve Malzemem Ocakları 

projesinde kaya malzeme ocağı sahasında 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında belirtilen 

yerlerden olduğu tespit edilen, tescili III: derece arkeolojik sit alanı olarak prensipte uygun 

bulunan İnönü Yerleşiminin tesciline ilişkin belgelerin hazırlanmasının belirtildiği 18.08.2016 

tarihli ve 2995 sayılı kararı gereğince hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini 

içeren , Koruma Bölge Kurulu uzmanının 23.01.2018 tarihli ve 47629 sayılı dosya inceleme 

raporu ve faaliyetleri ilgilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Tokat İli, Zile İlçesi, Binbaşıoğlu Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 105 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen İnönü Yerleşiminin 2863 

sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle 

III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına; 

İnönü Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının: 

- Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı ve 

üstyapı hizmetleri (okul, yurt, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, 

karayolu vb.) toprak kullanımını minimumda tutacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni 

alındıktan Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine; 

- Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri ve alanda inşaat izni verilmeden 

önce sondaj kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren 

raporun Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama 

yapılabileceğine; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat, temel ve sondaj kazısı çalışmasının Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; 

- 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 rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine,  

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceği; 

- 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 yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 

İnönü Yerleşimi III. derece arkeolojik sit alanı ile çakışmalı olan ER:3292676 sayılı II (a) 

grup hammadde üretim sahasında çalışmaların sit alanına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede 

bulunulmadan gerçekleştirilebileceğine karar verildi.   



 



 
 1533/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.17/854 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.05/164 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.07/190 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3692 TRABZON 

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Orta Mahalle, sit alanı dışında, tescilli taşınmaz bitişiği, özel 

mülkiyete ait, 166 ada, 4 parsele ilişkin imar planı koşullarında yapılaşmaya gidilebilmesi için 

kurum görüşümüzü verilmesi isteğini içeren Sürmene Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü‟nün 06/06/2017 tarih ve E.743 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Sürmene Kaymakamlığı 

Kadastro Müdürlüğü‟nün 28/06/2017 tarih ve E. 1460712 sayılı yazısı, Sürmene Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‟nün 05/07/2017 tarih ve E.928 sayılı yazısı ve Trabzon 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 10/08/2017 tarih ve 2017/626 sayılı 

uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Orta Mahalle, 166 ada, 4 parselin bitişiğinde yer alan 166 

ada, 11 parseldeki tescilli taşınmazın koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, korunma 

alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, 

Tescilli taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine „„Korunması 

Gerekli II. (İki) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin; belirlenen korunma alanının içinde 

kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de „„Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesine, 

166 ada, 4 parsele ilişkin sunulan imar durumunun düzeltilerek uygun olduğuna, 

düzeltilerek onaylanan imar planında belirtilen koşullarda hazırlanacak uygulama projesinin 

Kurulumuza sunulmasına karar verildi 



.

 
 1476/1/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/07 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3693 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi, dere mevkii, sit alanı dışında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla „‟han 

kalıntısı‟‟ adıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın kadastral 

numarasının ve korunma alanın belirlenmesine ilişkin, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi dere mevkii, sit alanı dışında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla „‟han 

kalıntısı‟‟ adıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmaz, 215 ada,5 ve 6 

parselde yer aldığından tescilli taşınmazın koruma grubunun I (Bir),korunma alanın ise ekteki 

haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine; 

Han kalıntısının bulunduğu parselin (215 ada, 5 ve 6 parsele) tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin verilmesine; 

Belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 215 ada,4 parselin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine de „‟ korunması gerekli taşınmaz kültür Varlığı Korunma alanıdır‟‟ şerhinin verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 

Tescilli han kalıntısı ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/38 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3694 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Bicinlik Mahallesi, cami yanı mevkii 135 ada,1 parselde yer alan 

mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait camii ve haziresinin, kültür varlığı olarak 

değerlendirilmesi isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve 

E.1440 sayılı yazısı ve ekleri, Tonya Belediye Başkanlığının 09.05.2017 gün ve 444 sayılı yazısı 

ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 14.04.2017 gün ve 1327 

sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya Bicinlik Mahallesi, cami yanı mevkii 135 ada,1 parselde yer alan 

mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait camii ve haziresinin,3386 ve 5226 sayılı 

kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 

kaldığından kültür varlığı olarak tescil edilmesine; caminin koruma grubunun I (Bir), korunma 

alanının ise mezarlıkla birlikte ekteki haritada işaretlendiği şekliyle belirlemesine, 

Caminin ve hazirenin bulunduğu parselin (135 ada,1 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar 

hanesine ‟‟ Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin verilmesine; 

Tescilli camide ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin 

alınmasına, caminin esaslı onarımının ilgilisi tarafından rölöve restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanarak, kurulumuz onayından sonra yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/39 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3695 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Bostanlı mevkii, sit alanı dışında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla „‟şapel 

kalıntısı‟ olarak tescillenen taşınmazın kadastral numarasının ve korunma alanın belirlenmesine 

ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve 

belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Bostanlı mevkii, sit alanı dışında, Trabzon 

Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla „‟şapel 

kalıntısı‟‟ olarak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, Kadastral 

numarasının 221 ada,3 parsel olduğundan, tescilli taşınmazın koruma grubunun I (Bir) olarak 

belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde „‟ korunması gerekli I. (Bir) Grup taşınmaz 

Kültür varlığıdır‟‟. Şerhinin verilmesine; 

Tescilli şapel kalıntısın Korunma alanının ekteki kadastral haritada gösterildiği şekilde 

belirlenmesine; belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 221 ada,4 parselin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine de „‟ korunması gerekli taşınmaz kültür Varlığı Korunma alanıdır‟‟ şerhinin 

verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.08/40 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3696 TRABZON 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi 220 ada,4 parselin güneyinde kadastro 

harici yerde bulunan, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 

20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen 

çeşmenin korunma alanın belirlenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.05.2017 gün ve 1709 sayı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi 220 ada,4 parselin güneyinde kadastro 

harici yerde bulunan, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 

20.10.1998 gün ve 3269 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen 

çeşmenin koruma grubunun I olarak belirlenmesine Korunma alanının ekteki kadastral haritada 

gösterildiği şekilde belirlenmesine; 

Çeşmenin onarımı gerektiğinden ilgilerince hazırlanacak projesinin kurulumuz onayından 

sonra onarımın yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.09/89 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3697 TRABZON 

Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, sit alanı dışında Tarlacık ve Mısırlı Mahallelerini birbirine 

bağlayan Hacı İlyas Köprüsü‟nün tescil talebine ilişkin İlgilisinin 19/06/2017 günlü başvurusu, 

Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü‟nün 25/07/2017 gün ve E.238502 sayılı yazısı, Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 2017/520 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 

ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, sit alanı dışında Tarlacık ve Mısırlı Mahallelerini birbirine 

bağlayan Hacı İlyas Köprüsü‟nün 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği 

şekilde belirlenmesine, taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

„„Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin; belirlenen korunma 

alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de „„Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesine, 

Tescilli taşınmazın korunma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/4 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3699 TRABZON 

Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi, sit alanı dışında, Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ait, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/08/1998 

tarih ve 3227 sayılı karar ile koruma altına alınan 30 ada, 24 parseldeki Hacıbaşı Camisine ilişkin 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/12/1999 tarih ve 3682 sayılı, 

23/03/2000 tarih ve 3746 sayılı, 30/05/2000 tarih ve 3798 sayılı, 26/10/2001 tarih ve 4241 sayılı, 

kararları; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/02/2009 tarih ve 

2004 sayılı, 27/05/2010 tarih ve 2719 sayılı kararı; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25/03/2015 tarih ve 2284 sayılı kararı ile Hacıbaşı camisine ilişkin korunma alanı 

belirlenmesi talebine ilişkin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 08/06/2017 tarih ve 

11803514-150-1172 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 10/08/2017 tarih ve 2017/618 sayılı Uzman Raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi, 30 ada, 24 parseldeki Hacıbaşı caminin 

koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma 

alanı içinde kalan 21 ada 1 parsel; 30 ada 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür varlığı korunma alanıdır” şerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 



 
 1476/7/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.02/66 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3700 TRABZON 

Giresun Bulancak ilçesi Talipli köyü, Osmanşıh mevkii 142 ada 5 parselde yer alan 

Talipli köyü tüzel Kişiliğine ait 9943,39 m2 yüz ölçümlü Osman Şeyh kabristanlığının içinde 

bulunan ve tespiti yapılabilen eski tarihli mezar taşlarının korunma altına alınması isteğine ilişkin, 

Giresun Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 18.04.2017 gün ve 845 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 21.08.2017 gün ve 3167 sayı 

ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Giresun Bulancak ilçesi Talipli köyü, Osmanşıh mevkii 142 ada 5 parselde yer alan 

Talipli köyü tüzel Kişiliğine ait 9943,39 m2 yüz ölçümlü Osman Şeyh kabristanlığının içinde 

bulunan tespiti yapılabilen eski tarihli mezar taşlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını 

Koruma kanunun 6. Maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, 

Hazire içerisinde tarihi mezar taşlarının bulunduğu alanın, kararımız ekinde dağıtımı 

yapılan1/1000 ölçekli haritada sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Mezarlığın tapu kütüğünün beyanlar hanesine de „‟korunması gerekli kültür varlığıdır.‟‟ 

Şerhinin verilmesine karar verildi. 



 
 1476/8/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 28.04/42 

Toplantı Tarihi ve No : 23/08/2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23/08/2017 - 3701 TRABZON 

Giresun İli, Espiye İlçesi, Ericek Köyünde sit alanı dışında yer alan Ardıç ve Ericek Han, 

Taş Köprü ve Taş döşeme yaya yolunun 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi talebine 

ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‟nün 14/04/2016 gün ve 71928 sayılı yazısı, 

Espiye Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‟nün 22/06/2016 gün ve 1458505 sayılı yazısı, Espiye 

Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü‟nün 30/06/2016 gün ve 1043 sayılı yazısı, Karayolları 

10.Bölge Müdürlüğü‟nün 17/06/2016 gün ve 147011 sayılı ile 25/07/2016 gün ve 174056 sayılı 

yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 2016/466 sayılı uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Giresun İli, Espiye İlçesi, Ericek Köyü, sit alanı dışında, Kamu Orta Malı mülkiyetine ait 

389 ada 1 parselde yer alan Palçık Han, Kamu Orta Malı mülkiyetine ait 390 ada,1 parselde yer 

alan Boğaz Han, Ericek Köy Tüzel Kişiliğine ait 313 ada,44 parselde yer alan Ericek Han ve iki 

adet kemer köprünün 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanun kapsamında 

kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma 

gruplarının I (Bir) olarak belirlenmesine, korunma alanlarının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral 

planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, taşınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine „„Korunması Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin; 

belirlenen korunma alanlarının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 

„„Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesine, 

Tescilli taşınmazların korunma alanlarında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama 

öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına, 

Ardıç Han ve taş döşeme yaya yolunun tescillerine ilişkin konunun ise taşınmazların 

ölçülerek kadastral plana işlenmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.03/138 

Toplantı Tarihi ve No : 24/08/2017 - 195 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24/08/2017 - 3710 TRABZON 

Rize ili, Çayeli ilesi Çukurluhocaköyü sınırları içerisinde tescilli medrese binasının 

kuzeyinde yer alan taş kemer köprü ile karayolu kenarında yer alan değirmenin kültür varlığı 

olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin, Çayeli Kaymakamlığı ilçe Yazı işleri Müdürlüğünün 

17.03.2017 gün ve E-480 sayılı,17.05.2017 gün ve E.754 sayılı yazıları, Trabzon karayolları10. 

Bölge müdürlüğünün 22.05.2017 gün ve E.155685 sayılı yazısı ve ekleri ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 21.08.2017 gün ve 3158 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Rize ili, Çayeli ilesi Çukurluhocaköyü sınırları içerisinde tescilli medrese binasının 

kuzeyinde karayolunun yaklaşık 10 m batısında yoldan görünebilen küçük bir derenin üzerinde 

yer alan taş kemer köprünün 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

varlıklarını koruma kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine; Korunma grubunun I (Bir) olarak belirlenmesine; 

Değirmenin ise yapılan onarımlarla yenilenmiş ve özgün özelliğini yitirdiğinden kültür 

varlığı olarak korunmasına gerek olmadığına karar verildi. 1476/10/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.00/1387 

Toplantı Tarihi ve No : 27/09/2017 - 197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017 - 3734 TRABZON 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyette, 1146 

ada, 31 parselde bulunan yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve bitişik parselinde bulunan 

kültür varlığı olarak tescilli, 1146 ada, 32 parseldeki Yenicuma Camii‟nin korunma alanının 

yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‟nün 12/07/2017 tarih ve 660 sayılı, 29/03/2017 tarih ve 251 sayılı raporları ve konuya 

ve Yenicuma Camii‟ne ilişkin, ilgililerinin 05/04/2017 tarihli, 06/06/2017 tarihli başvuruları, 

Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü‟nün 23/06/2017 tarih ve E.12888 

sayılı, 26/04/2017 tarih ve E.8152 sayılı yazıları ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‟nun 27/02/2013 tarih ve 1026 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‟nun 31/05/2006 tarih ve 681 sayılı, 10/05/2002 tarih ve 4423 sayılı, 22/06/1989 tarih ve 

390 sayılı, 01/03/2001 tarih ve 4057 sayılı kararları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda, 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yenicuma Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyette, 1146 

ada, 31 parselde bulunan yapının 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği gösterdiğinden tescil edilmesine, koruma grubunun II. (iki) grup olarak, korunma alanının 

ise revize edilen 1146 ada, 32 parseldeki tescilli Yenicuma Camii korunma alanı ile birlikte ekteki 

kadastral haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü 

inşai ve fiziki uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınmasına; 

Tescillenen taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır” şerhinin, belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 1146 

ada, 191, 134, 135, 37, 38 parsellerin; 1148 ada, 28, 29, 30 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine de “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır” şerhinin verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 



 
 1476/11/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.01/19 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3735 AKÇAABAT 

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Ortamahalle, kentsel sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 

979 ada, 6 parselde bulunan odanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescili konusuna ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

23/09/2017 gün ve 2017/689 sayılı raporu, Akçaabat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü‟nün 11/09/2017 gün ve 4070 sayılı yazısı okundu ekleri ve dosyası incelendi yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Ortamahalle, kentsel sit alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 

979 ada, 6 parselde bulunan odanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 

979 ada, 6 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine „„Korunması Gerekli I. (Bir) Grup 

Taşınmaz Kültür Varlığı‟‟ şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 

 1476/12/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.09/92 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3750 TRABZON 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi sınırları içinde kalan alanlarda ilave ve revizyon imar planı 

yapılacak sahaların incelenerek 2863 sayılı yasa kapsamında kurum görüşü talebini içeren 

Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 45474336/166-323 

sayılı yazısı, konuya ilişkin Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün 13/09/2017 tarih ve 11803514-150.01-E.1765 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 22/08/2017 tarih ve 1993346-160.99-E.1884843 sayılı yazısı, Vakfıkebir 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 11/09/2017 tarih ve 13716518-160.99-E.1969370 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/08/2017 tarih ve 

2017/659 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 



Trabzon ili, Vakfıkebir İlçesi İlave ve Revizyon İmar Planı sınırları içerisindeki; 

Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Bahadırlı Mahallesi, 111 ada, 31 parseldeki çeşmenin; 5226 

ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. 

maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taşınmazın bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine “korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır” şerhinin verilmesine; koruma 

alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; 

Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Kirazlık Mahallesi, 541 ada, 5 parseldeki tescilli mezarlığın 

koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; 

Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesi, Aydoğdu Mahallesi ve Yalıköy Mahallesini bağlayan 

tescilli taş köprünün korunma alanının ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği 

şekliyle belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan Aydoğdu Mahallesi, 105 ada 30-31-32 

parseller ile Yalıköy Mahallesi 202 ada 1 parselin; tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür 

varlığı korunma alanıdır” şerhinin verilmesi gerektiğine; 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesinde yer alan, ekteki Liste1‟de belirtilen korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescilli 5 adet taşınmazın tescil kayıtlarının devamına, koruma gruplarının 

I.(bir) olarak belirlenmesine, taşınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine “korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır” şerhinin verilmesine karar verildi. 

 

Liste1- Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Kaydı Devam Eden Taşınmazlar: 

 

Envanter no Adı Mahallesi/Köyü Pafta no Ada no Parsel no Koruma grubu 

1 Mezarlık Kirazlık - 541 5 I (bir) 

2 Mezarlık Caferli - - - I (bir) 

3 Köprü Yalıköy - - - I (bir) 

4 Köprü Güney - - - I (bir) 

5 Çeşme Güney - 105 3 I (bir) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.00/01-114 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3753 TRABZON 

Rize İli, Merkez, Portakallık Mahallesi, 896 ada, 3 parseldeki tescilli mezarlığın 

parselinin sehven 6 olarak yazılmasına ve Fener Mahallesi‟ndeki tescilli yapıların korunma 

alanlarının haritasında çizim hatası yapılmış olmasına ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu‟nun 26.07.2017 gün ve 3637 sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‟nün 25.09.2017 gün ve 2017/690 sayılı uzman raporu okundu, dosyası ve 

ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Merkez, Portakallık Mahallesi, 896 ada, 3 parseldeki tescilli mezarlığın korunma 

alanının yönelik; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 26.07.2017 gün ve 3637 

sayılı kararında sehven yazılan 6 parsel ibaresinin 3 olarak düzeltilmesine, korunma alanının 

kendi parseli olarak belirlenmesine, 

Rize İli, Merkez, Fener Mahallesi‟nde yer alan münferit parsellerdeki tescilli yapıların; 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 26.07.2017 gün ve 3637 sayılı kararında 

belirlenen korunma alanlarının karar eki haritada gösterildiği şekilde düzeltilmesine, Korunma 

alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de „„Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 53.01/155 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3758 TRABZON 

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Tunca/Merkez Mahallesi, sit alanı dışında, Tunca Belediyesi 

Tüzel Kişiliğine ait, 104 ada, 4 parseldeki caminin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini 

içeren Tunca Belediye Başkanlığının 22/06/2017 tarih ve 81191837/410 sayılı yazısı, konuya 

ilişkin Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

28/07/2017 tarih ve 11803514-663.09-E.1509 sayılı ile 05/09/2017 tarih ve 11803514-150.01-

E.1699 sayılı yazıları, Tunca Belediye Başkanlığının 08/08/2017 tarih ve 81191837/514 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 16/08/2017 tarih ve 

2017/646 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Ardeşen İlçesi, Tunca/Merkez Mahallesi, 104 ada, 4 parseldeki cami ile 104 ada 

11 ve 13 parselde bulunan mezarlığın; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma gruplarının I. (bir) olarak belirlenmesine, taşınmazların bulunduğu parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır” şerhinin 

verilmesine; 

Söz konusu 104 ada, 4, 11 ve 13 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral 

planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 104 ada 12-14 parsellerin; 

112 ada 4 parselin; 113 ada 6 parselin; 114 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3196 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yukarı Koymat Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti 

kendisine ait 128 nolu parselin de içerisinde kalan Şemo Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilen alanın yeniden incelenmesine ilişkin Seydi KURT‟un 20.12.2017 tarihli 

dilekçesi, sit derecesinin değiştirilmesi ve Koruma Kullanma Koşullarının belirlenmesine ilişkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.01.2018 tarihli raporu ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 04.11.2009/967 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Yukarı Koymat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şemo 

Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın ekli 1/2000 ölçekli haritada 

sınırlarının koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına ve üzerinde günümüz 

yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit alanı derecesinin II. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak değiştirilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‟nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

Şemo Tepesi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları‟nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir 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, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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. 



 
 1607/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3148 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 155 ada 139 ada 10, 11, 13 ve 14 

parsellerde yer alan taşınmazlarda yapılmak istenen inşaata ilişkin Viranşehir Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğünün 22.11.2017/E.3326 sayılı yazısı, korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 139 ada 12 parseldeki yapının koruma alanının 

belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. 

Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2006/239 sayılı tescil 

kararı, Kurulumuzun 27.09.2017/2864 sayılı grup belirleme kararı, öneri koruma alanı haritası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli 139 ada 12 parselde yer alan taşınmazın koruma alanı 

belirlenmediğinden, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde uygun 

olduğuna, 

Tescilli yapı koruma alanında kalan Gölbaşı Mahallesi, 138 ada 10 parsel, 138 ada 11 

parsel, 139 ada 5 parsel, 139 ada 6 parsel, 139 ada 8 parsel, 139 ada 11 parsel, 139 ada 13 parsel, 

139 ada 21 parsel ve 152 ada 1 parsel, 152 ada 2 parsel ve 152 ada 7 parsellerin tapudaki beyanlar 

hanesine “Tescilli Yapı Koruma Alanındadır.” şerhinin konulmasına, 

Talep edilen 139 ada 11 ve 13 parsellerde bulunan taşınmazlar üzerinde yapılacak 

yapıların tescilli yapı koruma alanında kaldığından projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 

sunulmasına, 

Tescilli yapının koruma alanı dışındaki 139 ada 10 ve 14 parsellerin meri imar planı 

doğrultusunda Viranşehir Belediyesince değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3149 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 155 ada 84 nolu parselde yer alan 

taşınmazda yapılmak istenen inşaata ilişkin Viranşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

İşleri Müdürlüğü‟nün 02.01.2018/E.5 sayılı yazısı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescilli 155 ada 15 parseldeki yapının koruma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 07.12.2006/235 sayılı tescil kararı, Kurulumuzun 

24.01.2012/138 sayılı grup belirleme kararı, öneri koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesinde korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli 155 ada 15 nolu parselde yer alan taşınmazın koruma alanı 

belirlenmediğinden, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde uygun 

olduğuna, 

Tescilli yapı koruma alanında kalan Gölbaşı Mahallesi, 154 ada 1 parsel, 155 ada 16 

parsel, 155 ada 33 parsel, 155 ada 8 parsel, 155 ada 64 parsel, 155 ada 63 parsel, 155 ada 84 

parsel, 2365 ada 1 parsel, 2365 ada 2 parsellerin tapudaki beyanlar hanesine “Tescilli Yapı 

Koruma Alanındadır.” şerhinin konulmasına, 

Talep edilen 155 ada 84 parselde bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak yapının tescilli 

yapı koruma alanında kaldığından projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

karar verildi. 



 
 

1
6

0
9

/1
-1

 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3147 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Tekye Mahallesi, Öztop sokak, 29L pafta, 13 ada, 6 nolu 

parselde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.08.2006/131 sayılı kararı ile korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve 27.09.2017/2860 sayılı kararı ile “I. Grup” yapı 

olarak yapı grubu belirlenen Tekke (Tekye) Camisi‟nin koruma alanının belirlenmesine ilişkin 

26.01.2018 tarihli uzman raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 24.08.2006/131 sayılı tescil kararı ve 27.09.2017/2860 sayılı grup belirleme kararı, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Tekye Mahallesi, Öztop sokak, 29L pafta 13 ada 6 nolu 

parselde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli taşınmazın komşu parsellerinin (14 ada 102-79-84-141 parseller, 13 ada 65-

55-56-57-7-8-9 parseller, 48 ada 1-19-35-36 parseller) içerisinde kaldığı, ekli 1/1000 ölçekli 

haritada koordinatları gösterildiği şekilde koruma alanının belirlemesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3201 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kara Mahallesi sınırlarında 115 ada 19 nolu, 116 ada 17 nolu ve 

116 ada 16 nolu parsellerde bulunan, Tül Haram Höyüğü‟nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine 

ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının18.01.2018tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar 

,öneri 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kara Mahallesi sınırlarında 115 ada 19 nolu, 116 ada 17 nolu ve 

116 ada 16 nolu parsellerde bulunan, Tül Haram Höyüğü‟nün2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/2000 ölçekli 

haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı 

doğrultusunda: 

Tül Haram Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları‟nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir 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 yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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 : 31.01.2018 - 217 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 3197 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kepirli Mahallesinde yer alan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 30.12.2009/1012 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 22.01.2013/500 sayılı kararı ile sit alanı sınırları yeniden 

düzenlenip, etkileşim geçiş sahası belirlenen Kepirli Höyüğü'nün etkileşim geçiş sahası 

sınırlarının kaldırılması, sit alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve sit alanı derecesinin 

değiştirilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2018 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kepirli Mahallesinde yer alan Kepirli Höyüğü etkileşim geçiş 

sahası sınırlarına ilişkin; 

2863 Sayılı Yasa‟da “Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli” başlıklı 

57. Maddesinde, koruma bölge kurullarının görev ve yetkileri kapsamında etkileşim geçiş 

sahasına ilişkin herhangi bir husus bulunmadığı gibi Yasanın diğer maddeleri ve alt mevzuatlarda 

da etkileşim geçiş sahalarında yapılacak inşai/fiziki müdahalelere ilişkin açıklayıcı madde 

bulunmadığından Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‟nın etkileşim geçiş sahası 

sınırlarının kaldırılmasına, 

Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı 

haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna, alan üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan 

yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli paftada işaretli alanın  sit derecesinin II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine ve tescilinin devamına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Kepirli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları‟nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 



4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Kepirli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları‟nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir 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, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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