Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
41.00.840
Toplantı Tarihi ve No : 11/09/2018 - 224
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11/09/2018 - 3628
KOCAELİ
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Malta ve Kabaoğlu Mahallelerinde bulunan Kurulumuzun
28.08.2012 tarih ve 505 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil
edilen 21 adet su kemeri içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları
içerisinde kalan, 19, 20 ve 21 no’lu su kemerlerinin koruma alanı sınırlarının belirlenmesi talebine
ilişkin iletilen İzmit Belediyesi Başkanlığının 11.05.2017 tarih ve E.10753 sayılı yazısı, raportör
raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Malta ve Kabaoğlu Mahallelerinde bulunan Kurulumuzun
28.08.2012 tarih ve 505 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil
edilen 21 adet su kemeri içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları
içerisinde kalan, 19, 20 ve 21 no’lu su kemerlerinin koruma alanı sınırlarının karar eki paftalarda
gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

8320/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.01.233
Toplantı Tarihi ve No : 19.09.2018 - 284
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 19.09.2018 - 6778
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Poyra Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kavuşak
Tümülüsü’nün öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin Bilecik Valiliğinin (İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü) 12.03.2018 tarih, E.215835 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü
uzmanlarının 09.03.2018 tarihli yerinde inceleme raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum
ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 17.08.2018 tarih, 434850 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, kadastral krokisi, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı krokisi, fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Poyra Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı
Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Kavuşak
Tümülüsü” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi,
koordinatlı sit sınırı krokisi ve kadastral krokisinin uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na
ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna, alanda
gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına, ayrıca can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli
güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve
inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

8333/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.04.148
Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2018 - 285
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.09.2018 - 6792
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Laçin Mahallesinde Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen Erkeç Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.11.2017 tarih, 3402 sayılı yazısı ve eki 07.11.2017 tarihli
Müze Müdürlüğü uzman raporu, Eskişehir Kadastro Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih, 1793903
sayılı 17.09.2018 tarih, 436096 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit
sınırları krokisi, koordinatların aktarıldığı kadastral krokisi, fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Laçin Mahallesinde Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen Erkeç Kalesi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak
tesciline; hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı krokisi ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral
krokinin uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan
I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş
dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

8334/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.07.592
Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2018 - 271
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.04.2018 - 6382
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Gökçealan Köyü’nde Eskişehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Karadere Kaya Mekanları ve
Açıkhava Kült Alanı’nın tescili ve öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin Kurul
Müdürlüğü uzmanlarının 19.02.2018 tarihli raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve
Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, 16.04.2018 tarih ve 200361 sayılı dosya inceleme
raporu, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit
sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Gökçealan Köyü sınırları içerisinde tespit edilen ve
2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın
“Karadere Kaya Mekanları ve Açıkhava Kült Alanı” adıyla I. (Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik
Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 tarih
ve 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına
ilişkin yürürlükteki İmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma koşullarının uygun olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.07.6
Toplantı Tarihi ve No : 19.09.2018 - 284
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 19.09.2018 - 6773
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Bozan Mahallesinde yer alan Büyük Höyük, Yerleşim ve
Nekropolü I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının ve kullanım şartlarının yeniden
değerlendirilmesi konusunda alınan 28.08.2018 tarih, 6690 sayılı kararımız uyarınca gerekli
yerinde inceleme yapıldı, 04.09.2018 tarih, 415442 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Bozan Mahallesinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.11.1980 tarih, 2498 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli, 16.06.2015 tarih, 3277 sayılı kararımızla ismi ve sınırları güncellenen Büyük
Höyük, Yerleşim Alanı ve Nekropolü I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti’nde yapılan
yerinde incelemeler sonucunda; alanda bulunan Höyük ile Nekropol ve Yerleşim Alanına ilişkin
mevcut I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının alanların korunması açısından yeterli olduğuna,
bu iki alanı çevreleyen III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının iptaline, alanların isimlerinin
Bozan Büyük Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti ile Bozan Nekropol ve Yerleşimi I. (Bir)
Derece Arkeolojik Siti olarak güncellenmesine ve kararımız doğrultusunda hazırlanan koordinatlı
krokilerin uygun olduğuna, güncel sınırların işaretlendiği kadastral kroki ile güncel tescil
fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve işnai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

8336/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2018 - 243
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.09.2018 - 3781
ŞANLIURFA
Mardin ili, Midyat ilçesi, Yolbaşı/Ziyaret Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kunip
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilmesine ilişkin Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.08.2018 tarih ve 704728
sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.09.2018 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda:
Mardin ili, Midyat ilçesi, Yolbaşı/Ziyaret Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kunip
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği
gösterdiğinden ekli 1/3000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı
Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Kunip Yerleşimi 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.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

8337/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2018 - 241
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 18.09.2018 - 3656
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Tutumlu Mahallesi sınırları içerisinde köy yerleşim alanında
taziye evi yapıldığına yönelik telefon ihbarı sonucunda tespiti yapılan Tutumlu Höyüğü’nün 2863
sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
14.08.2018/679357 sayılı yazısı, Kurulumuz uzmanlarının 14.09.2018 tarihli raporu okundu.
Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Tutumlu Mahallesi’nde bulunan Tutumlu (Arabuk)
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde üzerinde
günümüz konutları olması nedeniyle yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit
alanı olarak tesciline,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı doğrultusunda:
Tutumlu (Arabuk) Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma
Şartlarının:
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. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün
alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
8. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlarda
sadece defin işlemi yapılabilir, yeni mezar açılamaz.
Şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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