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Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi sınırlarında bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı
olarak tescilli, özel mülkiyete ait,11746 ada,1(eski:1034 nolu parsel) nolu parselde bulunan Dikili Höyükte
takas işleminin yapılmasına esas Koruma Amaçlı İmar Planının yaptırılmasına ilişkin Ali ÖZBİLEN ve
hissedarlarının 10.01.2014 günlü dilekçesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel
Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 gün ve 7253 ile 09.06.2014 gün ve 1706 sayılı yazıları, Adana
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.03.2014 gün ve 4743 sayılı
yazısı,Kurulumuzun 27.12.2013 gün ve 3137 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanmış 23.09.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi sınırlarında bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı
olarak tescilli, özel mülkiyete ait,11746 ada,1(eski:1034 nolu parsel) nolu parselde bulunan Dikili Höyük ile
ilgili olarak; Dikili Höyüğün bulunduğu 1034 nolu parselde Kurulumuzdan izinsiz olarak yapılan imar
uygulaması neticesinde 1034 nolu parselden 11746 ada 1 nolu parselin oluştuğunun; sit alanı sınırlarının
11746 ada 1 nolu parsele aplikasyonu sonucu höyüğün güneyde ve batıda kısmen yola terk edildiğinin;
Dikili Höyüğün bulunduğu alanın Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 gün ve 45 sayılı
kararıyla yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak tanımlandığının, Dikili Höyük
üzerinde mevcut olan seraların 27.12.2013 gün ve 3137 sayılı kararımızla kaldırılması istenilmesine
rağmen kısmen kaldırıldığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, Dikili Höyük için 2863 sayılı yasanın 17.
Maddesi kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle ilgili iderece hazırlanmasına, Koruma Amaçlı
İmar Planı hazırlanıncaya kadar höyüğün fiziki ve hukuki olarak korunabilmesi için 2863 sayılı yasanın
17.maddesi kapsamında hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları
ile sit alanı sınırlarının aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda belirlenen
sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Dikili Höyüğün hukuki olarak korunması için yola gelen kısımların
bağımsız bir parsele alınmasına yönelik koruma amaçlı imar planına dayalı olarak yeni bir parselasyon
düzenlemesi yapılmasının istenmesine, kısmen sit alanında kalan seranın Müzesi ve KUDEB uzmanlarının
denetiminde ilgililerince kaldırılmasına, bu işlem için ilgililerine 2 ay süre verilmesine, işlem sonucuna ilişkin
bilgi ve belgelerin ilgili idarelerce Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, Dikili Höyüğü ve çevresi için sit
alanını koruyucu tedbirlerin alınmasının ilgili idarelerden istenmesine karar verildi.










	\\Server\e\2020 yedekler\BELGELERİM_KURUL\BAKANLIK SİTESİ İLAN\YENİ\EYLÜL 2014\3.gün\26.09.2014-4251(01.00.614)\01.00.614.doc
	\\Server\e\2020 yedekler\BELGELERİM_KURUL\BAKANLIK SİTESİ İLAN\YENİ\EYLÜL 2014\3.gün\26.09.2014-4251(01.00.614)\HPSC0337.tif
	\\Server\e\2020 yedekler\BELGELERİM_KURUL\BAKANLIK SİTESİ İLAN\YENİ\EYLÜL 2014\3.gün\26.09.2014-4251(01.00.614)\HPSC0338.tif
	\\Server\e\2020 yedekler\BELGELERİM_KURUL\BAKANLIK SİTESİ İLAN\YENİ\EYLÜL 2014\3.gün\26.09.2014-4251(01.00.614)\HPSC0339.tif
	\\Server\e\2020 yedekler\BELGELERİM_KURUL\BAKANLIK SİTESİ İLAN\YENİ\EYLÜL 2014\3.gün\26.09.2014-4251(01.00.614)\HPSC0340.tif

