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İzmir ili, Selçuk İlçesi, Selçuk Köyü’nde bulunan tapunun M18B-07A pafta, 10521 ve 10522 
parsellerinde kayıtlı taşınmazlarında “Özel Sağlık Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması kapsamında Kurum görüşümüzün bildirilmesi 
istemine ilişkin ilgilisinin 26.09.2012 tarihli başvurusu gereği Müdürlük uzmanlarınca yerinde yapılan 
incelemede tespiti yapılarak, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
12.03.2014 tarihli ve 3481 sayılı kararı ile III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanda 
2863 sayılı kanunun 17. maddesi doğrultusunda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının 
belirlenmesine ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.03.2014 tarihli ve 285 sayı 
ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Selçuk İlçesi, Selçuk Köyü’nde bulunan İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 12.03.2014 tarihli ve 3481 sayılı kararı ile tescillenen III.(üçüncü) Derece Arkeolojik 
Sit için; 

- İlgili Müze Müdürlüğünce sondaj kazıları yapılarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
niteliğinde herhangi bir buluntuya rastlanılmaması halinde alanda, altyapı uygulamaları, 
ağaçlandırma, vb. talepler Koruma Bölge Kurulu izni alınmak ve üst ölçekli plan kararlarına 
aykırı olmamak koşulu ile gerçekleştirilebilir, 
- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 
alınmak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve (ifraz) yapılabilir, 
-Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz, 
toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
- Koruma Amaçlı İmar Planı yürürlüğe girmeden alanda herhangi bir yapılaşmaya gidilemez. 
Hükümlerinin 2863 sayılı kanunun 17. maddesi doğrultusunda geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanım şartları olarak belirlenmesine,  
-Yürürlükteki üst ölçekli plan kararları dikkate alınarak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının 2863 sayılı kanunun 17. maddesi 
gereği ilgili idarelerce hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, karar 
verildi. 










