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      Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Elemli Köyü, Çukurçeşme Mevkii 623 parselde mezar 
yapısının bulunduğu ve taşınmazın I.(birinci) derece arkeolojik sit özelliği gösterdiği belirtilerek, 
parselin tescil önerisinin, 09.01.2008 tarihli ve 3584 sayılı Kurul kararıyla I.(birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescilli Badınca Köyü eski yerleşim alanı yakın çevresinde yapılacak çalışma 
sonuçları ile birlikte ele alınarak değerlendirilebileceğine ve alana ilişkin Kurul kararı alınıncaya 
kadar parselde herhangi bir uygulamaya gidilmemesi gerektiğine ilişkin İzmir II Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2009 tarih ve 5088 sayılı kararı ve Kurul 
Müdürlüğünün 11.1.2009 tarih ve 3132 sayılı ve 06.01.2010 tarih ve 37 sayılı yazıları, Manisa 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.12.2009 tarih ve 3955 sayılı, 03.03.2010 tarih ve 
820 sayılı yazları ile parselde ortaya çıkan kültür varlığının tahrip edildiği ve bina yapıldığına 
ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.04.2011 tarih ve 1744 sayılı yazısı ve 
14.09.2011 tarih ve 3325 sayılı yazısı ile söz konusu 623 parselin Alaşehir Belediyesi mücavir alan 
sınırları içinde kaldığı ve parselde yapılmış olan binaya 13.07.2009 tarihinde Alaşehir 
Belediyesince yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğuna ilişkin Manisa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün 25.02.2013 tarih ve 2146 sayılı yazısının iletildiği Manisa Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.02.2013 tarih ve 864 sayılı yazısı ile I.(birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescilli Badınca Köyü eski yerleşim alanı çevresinde belirlenen III. (Üçüncü) 
Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 24.05.2012 tarih ve 905 sayılı Kurul kararı ve anılan bölgede 
yapılan tespit çalışması ile ilgili 2863 sayılı kanun 7. Maddesi kapsamında kurum görüşlerinin 
sorulduğu Kurul Müdürlüğünün 18.03.2013 tarihli ve 905 sayılı yazısı ve eki harita ile 10.12.2013 
tarih ve 1464 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 
               Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Elemli Köyü, Çukurçeşme Mevkii 623 parselde kayıtlı 
taşınmazın, 09.01.2008 tarihli ve 3584 sayılı Kurul kararıyla I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescilli 
Badınca Köyü eski yerleşim alanı yakın çevresinde 24.05.2012 tarih ve 905 sayılı Kurul kararı ile belirlenen 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve söz konusu bölgede yürütülen tespit çalışmalarında 2863 sayılı kanun 7.  
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Maddesi kapsamında Kurul Müdürlüğünün 18.03.2013 tarihli ve 905 sayılı yazısı ve eki harita ile kurum 
görüşleri sorulan alan dışında kaldığı anlaşıldığından, Elemli Köyü, Çukurçeşme mevkii 623 parselde kayıtlı 
taşınmazın,  Badınca Köyü eski yerleşim alanı çevresinde yapılan tespit çalışmalarından ayrı olarak 
değerlendirilmesine,  

             Ortaya çıkan mezar yapısının bulunduğu ve bu nedenle 24.09.2009 tarih ve 5088 sayılı Kurul 
kararında I.(birinci) derece arkeolojik sit özelliği gösterdiği anlaşıldığından, Kurul tarafından karar 
alınıncaya kadar parselde herhangi bir uygulamaya gidilmemesine karar verilmiş olmasına rağmen, 2863 
sayılı yasaya ve 24.09.2009 tarih ve 5088 sayılı karara aykırı olarak parseldeki kültür varlığını (mezar 
yapısını) tahrip edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,  

             -623 parselde müzesince tespit edilmiş olan kültür varlığı (mezar yapısı) ile 24.09.2009 tarih ve 
5088 sayılı kararımız ve Müzesince hazırlanan 30.06.2009 tarihli uzman raporundaki tespitlere dayanılarak 
söz konusu 623 parselin I.(birinci) Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kurulumuz izni 
olmadan parselde hiçbir fiziki faaliyette bulunulmamasına, karar verildi. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 




