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  Karaman İli, Merkez İlçesi, Yollarbaşı Köyü’nde bir kısmı Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.09.1990 tarih, 836 sayılı kararı ile tescil edilip, 19.10.1990 tarih, 
855 sayılı kararı ile sınırları belirlenen İlistra (Yollarbaşı) Höyüğü’nün I.ve II.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı içerisinde kalan içme suyu hattında değişiklik yapılması istemine ilişkin, Karaman İl Özel 

İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarih, 7917 sayılı yazısı ile Konya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.09.2015 tarih, 3560 kayıt 
nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

  Karaman İli, Merkez İlçesi, Yollarbaşı Köyü’nde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 21.09.1990 tarih, 836 sayılı kararı ile tescil edilip, 19.10.1990 tarih, 855 sayılı 
kararı ile sınırları belirlenen İlistra (Yollarbaşı) Höyüğü için 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar 

Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 

uygulanmasına, 
  Yüksek Kurul’un 05.11.1999 tarih, 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I.ve II.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan içme suyu şebeke hattında yenileme çalışması yapılmasının 

uygun olduğuna, 

  Ekli haritalarda işaretlenen güzergah boyunca kazı genişliği 60.cm., derinliği 120 cm. 
olacak şekilde çalışmaların ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılarak, uygulama 

sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 
 

 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

 

A-I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 

 

  1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir 

kazı yapılmayacaktır.  

  2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı 

uygulamaları, Müze Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin 

alınarak yapılabilecektir. 

  3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlere devam edilebilecektir. 

  4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, 

ağaçlandırmaya gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

  5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklar açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

  6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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B-II. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 

  Bu alanda Yüksek Kurul’un 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı geçerli 

olacaktır. Buna göre; 

  1-Bu alanda yeni yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Ancak; günümüzde 

kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları, yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda 

yapılabilecektir. 

  2-Resmi ve Özel Kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı 

uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşü ile konu Koruma 

Bölge Kurulu’nda değerlendirilecektir.  

  3-Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yasak olup, 

ağaçlandırmaya gidilemeyecektir. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

  4-Taş, toprak, kum vb. malzeme alınamayacaktır. Her türlü maden vb. ocaklar 

açılamayacak ve toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vs. malzeme dökülemeyecektir. 

  5-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 


