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Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Turgutreis-Dereköy Mahallesi, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih ve 7008 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilen 30 adet yapının irdeleme çalışmasının yapılmasının istendiği Genel 

Müdürlüğümüzün 21.01.2015 tarih ve 12048 sayılı, 29.05.2015 tarih ve 105441 sayılı yazıları ve eki, 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 13.01.2015 tarih ve 386 sayılı kararı, Kurulumuzun 

30.05.2014 tarih ve 2643 sayılı, 04.09.2014 tarih ve 2821 sayılı kararları, Müdürlük uzmanlarının 

25.06.2015 tarihli raporu okundu, işlem dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Turgutreis-Dereköy Mahallesi, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih ve 7008 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilen 30 adet yapının tescilinin devamına,  

119 ada, 4 parsel ile 125 ada, 11 parselde bulunan yapıların 2863 sayılı Yasa’nın 6. maddesi 

doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda II. grup yapı olarak belirlenmesine, 

Kararımız eki tescil listesinin ve kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral planda işaretlendiği 

şekliyle tescil edilen yapıların korunma alanının 2863 sayılı Yasa’nın 8. maddesi doğrultusunda uygun 

bulunduğuna, korunma alanında yapılacak her türlü inşai, fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin 

alınmasına,  

135 ada, 3 parselde bulunan tescilli yapının izinsiz olarak yıkıldığı tespit edildiğinden bu 

uygulamayı yapan ilgililer hakkında 2863 sayılı Yasa’nın 9. maddesi doğrultusunda yasal soruşturma 

açtırılmasına, açılan soruşturmanın sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine,  

114 ada, 2 ve 3 parsellerde bulunan yapılarda yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin bilgi ve 

belgelerin Kurulumuza iletilmesine,  

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih ve 7008 sayılı 

kararı eki tescil listesinde 22 envanter numaralı yapının kadastral bilgilerinin 114 ada, 3 parsel olarak 

düzeltilmesine karar verildi. 

 

 

  

   

   

   

 


