
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.02.611 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2018 - 208 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.02.2018 - 4448 ÇANAKKALE 

Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi Hacıbekirler-Muratlar Köyleri ve Çan İlçesi Söğütalan 

Köyü civarında yapılan yüzey araştırması sonucunda tespit edilen kültür varlıkları için Çanakkale 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve E.8289 sayılı 

yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek kurum/kuruluşların görüşleri istenen, Çanakkale Valiliği, İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.01.2018 tarih ve E.71716 sayılı yazısı, Karayolları 

Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü’nün 11.01.2018 tarih ve E.12989 sayılı yazısı, TEİAŞ 

Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 18.01.2018 tarih ve 

E.28701 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 11.01.2018 tarih 

ve E.6133 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 

25.01.2018 tarih ve E.76944 sayılı yazısı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Bayramiç Orman 

İşletme Müdürlüğü’nün 26.01.2018 tarih ve E.200175 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve E.1044 sayılı yazıları ile söz konusu alanların 

tescil edilmelerinde sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirilen alanların tescil durumu, tescil 

fişleri ve tecil haritalarını konu alan uzman raporu okundu, ekleri ile konu dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Söğütalan Köyü’nde 177 ada 2 parselde yer alan Kayaya Oygu 

Mezar’ın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin 

uygun olduğuna, korunma alanı sınırlarının karar eki 1/1000 ölçekli haritada belirlenen şekliyle 

ve koruma grubunun da 1.grup olarak belirlenmesine; Bayramiç İlçesi, Hacıbekirler Köyü 106 

ada 1 parselde ve Muratlar Köyü 229 ada 6 parsel üzerinde yer alan Çamtaşı Kayası Tepesi 

Arkeolojik Yerleşimi ve Kayaya Oygu Mezarlar’ın 2863 sayılı Yasa’nın 6. Maddesinde belirtilen 

özellikleri taşıdığı anlaşıldığından aynı Yasanın 7. Maddesi gereği 1. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin ve sit alanı sınırlarını gösteren 1/10000 ölçekli 

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

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2018-217 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 22.02.2018-4153 SİVAS 

Dosya No : 60.06.109 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Ağcaşar Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 118 ada, 

9 parsel nolu taşınmazın bir kısmında kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 

27.07.2017 tarih ve 3772 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması isteminde 

bulunulan Ağcaşar Tepe Üstü Yerleşimine yönelik hazırlanan tescile esas belgelerin 

değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 15.02.2018 tarihli ve 91190 

sayılı dosya inceleme raporu ile faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Ağcaşar Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 118 ada, 

9 parsel nolu taşınmazın bir kısmında tespit edilen Ağcaşar Tepe Üstü Yerleşiminin 2863 sayılı 

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

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

olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, karar eki sit fişinin 

onaylanmasına; 

Ağcaşar Tepe Üstü 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 karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018-216 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-4132 SİVAS 

Dosya No : 58.10.130 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Doğanlı Köyü, tapunun 118 ada, 33 nolu parselinde kayıtlı mera 

vasıflı taşınmazda tespit edilen Sarıtepe Tümülüsünün tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren 

Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 30.11.2017 tarihli ve 1010 sayılı inceleme raporu ile 

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

incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Doğanlı Köyü, tapunun 118 ada, 33 nolu parselinde kayıtlı mera 

vasıflı taşınmazda tespit edilen Sarıtepe Tümülüsünün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde 

sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. 

derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, karar eki sit fişinin onaylanmasına; 

Sarıtepe 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 : 21.02.2018-216 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-4131 SİVAS 

Dosya No : 58.03.86 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Sarıca Köyünde şahıs başvurusu üzerine yapılan incelemede 2863 

Sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında belirtilen yerlerden olduğu tespit edilen Eski Hamal 

Köyü Yerleşiminin tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren Sivas Valiliği (Müze 

Müdürlüğü)’nin 23.06.2016 tarih ve 1186-3238 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu uzmanının 

15.02.2018 tarihli ve 91384 sayılı dosya inceleme raporu ile faaliyetleri etkilenen kurum ve 

kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda: 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Sarıca Köyü, özel mülkiyete ait, tapunun 153 ada, 30 ve 37 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmazların bir kısmı ile 153 ada, 274 nolu mera vasıflı taşınmazın bir 

kısmında tespit edilen Eski Hamal Köyü Yerleşiminin Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 20.06.2016 tarihli uzman raporunda bahsedilen veriler doğrultusunda 2863 sayılı 

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

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/3000 ölçekli haritada koordinatlı 

olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, karar eki sit fişinin 

onaylanmasına; 

Eski Hamal Köyü 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; 

Eski Hamal Köyü Yerleşimi I. Derece arkeolojik sit sınırı ile çakışmalı olan ER:2388605 

numaralı IV. grup maden arama ruhsat sahasında 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

gereğince sit alanına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve sit alanında maden 

sahası açılmaması gerektiğine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.02.2018-218 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 23.02.2018-4172 SİVAS 

Dosya No : 44.08.20 / 44.08.141 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde, İlçesi, Fatih Mahallesi, 229 ada, 3 parsel nolu taşınmaz, 

İkizce Mahallesi, 135 ada, 2 parsel nolu taşınmaz ile Görgü Mahallesi, 199 ada, 1 parsel nolu 

taşınmazda Sanayi Toplu İş Yeri Tesisleri projesine esas olmak üzere Kurum görüşünün iletilip 

taşınmazların bulunduğu alanda Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

15.09.2005 tarih ve 963 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu, buna yönelik 

olarak konunun değerlendirilmesi talebini içeren Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Müze 

Müdürlüğü)’ nün 11.01.2018 tarihli ve 30506 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

23.02.2018 tarihli ve 105506 sayılı inceleme raporu ile dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda: 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 15.09.2005 tarih ve 963 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilen Gözbaba Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

koordinatlı kadastral haritada gösterildiği şekliyle kısmen yeniden belirlenerek onaylanmasına;  

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde, İlçesi, Fatih Mahallesi, 229 ada, 3 parsel nolu taşınmaz, 

İkizce Mahallesi, 135 ada, 2 parsel nolu taşınmaz ile Görgü Mahallesi, 199 ada, 1 parsel nolu 

taşınmazda gerçekleştirilmesi planlanan Sanayi Toplu İş Yeri Tesisleri projesinin kararımız eki 

haritada gösterilen Gözbaba Tümülüsü I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inşai ve fiziki 

müdahalede bulunulmaması ve proje dışında tutulması koşulları ile gerçekleştirilebileceğine; 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, bir kısmı Görgü Mahallesi ile bir kısmı Fatih Mahallesinde 

bulunan, 2863 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları örneklerinden 

olduğu tespit edilen kararımız eki koordinatlı kadastral haritada sınırları gösterilen Ören 

Tümülüsünün tahribatına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; açılacak olan 

soruşturmanın seyri ve sonucunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; Ören 

Tümülüsünde bulunan çukurların ilgili mahkemenin/savcılığın görüşü alınarak Malatya Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına; 

 Ören Tümülüsüne yönelik 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin temin edilerek ilgili kurum görüşleri de 

alındıktan sonra Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2018-217 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 22.02.2018-4152 SİVAS 

Dosya No : 60.07.356/357 

Tokat İli, Turhal-Zile 6.Bl.Hd. Karayolunda standartlarının yeterli olduğu kesimlerde 

mevcut yol kullanılarak, yatay ve düşey standartların oldukça düşük olduğu kesimlerde ise 

varyantların tasarlandığı projeye yönelik kurum görüşümüzün bildirilmesi istemini içeren KGM 

7. Bölge Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve E.351921 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarının 11.12.2017 tarihli ve 1085 sayılı inceleme raporu ile faaliyetleri etkilenen kurum ve 

kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda: 

Tokat İli, Zile İlçesi, Büyükaköz Köyü, Mülkiyetleri Köy Tüzel Kişiliğine ait tapunun 975 

ve 977 parsel nolu taşınmazların bir kısmı ile tapulama harici alanın bir kısmında tespit edilen Öz 

Mezarlığı’nın 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

 Öz Mezarlığı 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  

Turhal-Zile Karayolu projesinin Öz Mezarlığı I. derece arkeolojik sit sınırı dışında kalan 

bölümlerinin uygun olduğuna; projenin Öz Mezarlığı I. derece arkeolojik sit sınırı ile çakışan 

kısmının sit sınırı dışında planlanmasına, Öz Mezarlığı I. derece arkeolojik sit sınırı ile Tokat 

Müze ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz 

kültür varlığı örneklerinden olduğu tespit edilen I. derece arkeolojik sit potansiyeline haiz 

kararımız eki haritada sınırları gösterilen Hamzanın Çal Yerleşimine hiçbir inşai ve fiziki 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018-216 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-4130 SİVAS 

Dosya No : 58.12.67 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Ovacık Köyünde, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait tapunun 136 

ada, 22 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın tamamında tespit edilen Kurulumuzun 08.11.2017 tarih 

ve 3913 sayılı kararı ile alanın tesciline ilişkin belgelerin hazırlanması isteminde bulunulan 

Ovacık Höyüğüne yönelik hazırlanan tescile esas belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 15.02.2018 tarihli ve 91113 sayılı dosya inceleme raporu ile 

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

incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Ovacık Köyünde, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait tapunun 136 

ada, 22 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın tamamında tespit edilen Ovacık Höyüğünün 2863 sayılı 

kanununun 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, karar eki sit fişinin 

onaylanmasına; 

 Ovacık Höyüğü 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; 

 Ovacık Göleti sulama sahasından Ovacık Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanının 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince höyüklerde toprağın sürülmesine dayalı 

tarımsal faaliyetlerin yasaklanmış olması nedeniyle çıkarılmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2018-216 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 21.02.2018-4133 SİVAS 

Dosya No : 58.10.134/135 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesinde yapılması planlanan ilave imar planına yönelik Kurum 

görüşümüzün istendiği Yıldızeli Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 13.06.2017 

tarihli ve 158 sayılı yazısı, Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, 188 ada, 27 ve 29 parsel nolu taşınmazların 

satış işlemlerinin yapılıp yapılamayacağının sorulduğu Yıldızeli Kaymakamlığı (Tapu 

Müdürlüğü)’nın 11.12.2017 tarihli ve E.2788175 sayılı yazısı, Tek Tepe höyük sit sınırlarının 

yeniden belirlendiği Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.10.2007 

tarihli ve 649 sayılı kararının iptal edildiği Danıştay 14. Daire tarafından alınan 21.02.2013 tarih 

ve E:2011/2001, K: 2013/1208 sayılı karar, Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 20.02.2018 

tarihli ve 98741 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde bulunan Gayri Menkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 21.01.1983 tarihli ve A_4056 sayılı karar ile tescil 

edilen Tek (Tepe) Höyük I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı 

kadastral haritada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenerek onaylanmasına;  

Tek (Tepe) Höyük 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; 

Tek (Tepe) Höyük sit sınırlarının yeniden belirlendiği Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 19.10.2007 tarihli ve 649 sayılı kararı doğrultusunda beyanlar 

hanesinde şerh işlemi tesis edilen taşınmazlardan kararımız eki Tek (Tepe) Höyük I. derece 

arkeolojik sit sınırı dışında kalanların beyanlar hanesinden şerhlerin kaldırılmasına; 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 188 ada, 27 ve 29 parsel nolu taşınmazların 

satışının kararımız eki Tek (Tepe) Höyük I. derce arkeolojik sit sınırları dışında kaldığından ilgili 

kurumlarca değerlendirilebileceğine; 

Yıldızeli İlave İmar Planı çalışmalarının Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey 

incelemesinde Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 

21.01.1983 tarihli ve A_4056 sayılı karar ile tescil edilen Tek (Tepe) Höyük dışında 2863 sayılı 

Kanun kapsamına giren herhangi bir korunması gerekli taşınır/taşınmaz kültür varlığı veya 

parçasına rastlanmamış olması nedeniyle, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı kararı I. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile ilgili 1’inci 

maddesinde “Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.” 

denilmekte olduğundan sit alanında herhangi bir planlamaya gidilmeden Tek (Tepe) Höyük I. 

derece arkeolojik sit sınırının 2863 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi (a) bendi’nde yer alan “a) Bir 

alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını 

durdurur.”; hükmü gereğince imar planı çalışmaları dışında tutulması koşuluyla yapılabileceğine; 

Tek (Tepe) Höyük Koruma Amaçlı İmar Planının 2863 sayılı Kanunun 17’nci maddesi 

gereği ilgili kurumlarca hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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