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Bahkesir ili, Burhaniye ilçesi. Reşitköy Barajı, Bahadlnlı Regülatörü ve Şahinler
Pompaj Sulaması projesinin Kurulumuzun 01.08.20l5l4733 sayılı kararı gereğince iletilen

belgeler doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin, DSi 25.Bölge Müdürlüğü,nün
24.o8.20151557 693 sayılı yazısı, Burhaniye Belediye Başkanlığı,nın 28.08.2015 gün ve 6288

sayılı yazısı ve Müdürlüğün 07.09.2015 gün ve 4719 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası

incelendi, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden uzman katılımıyla yapllan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Reşitköy Barajı, Bahadınlı Regülatörü ve Şahinler
Pompaj Sulaması projesine ilişkin olarak Kurulumuzun 0i.08.20l5/4733 sayılı kararı gereğince

iletilen belgelerden anılan projenin su kaynaklannın doğru ve yerinde kullanılması açısından

zorunlu görülen, gerekli flızibilite, çevresel etki değerlendirmesi, teknik çahşmalar, planlama ve

projelendirme faaliyetlerinin tamamlanarak inşa edilmesi kararlaşlrılan bir altyapı uygulaması

olduğu anlaşıldığından, korunması gerekli kültü varlıklarınrn ve sit alanlarının korunması

,ç,.,rdun aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla ve kamu yararı dikkate ahnarak ReŞitköY

Barajı, Bahadınlı Regülatörü ve Şahinler pompaj sulaması projesinin uygulanmasında

K.T.V.K.Y.K.,nun 05.11.1999/658 sayılı ilke Kararı ve K.V.K.Y.K.,nun l0.04.20l2l36 sayılı
İlke Kararı sakınca bulunmadığına:

Bu doğrultuda proje alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve sit
alanlannın korunması açısından K.V.K.Y.K.'nun l0.04.201,2136 sayılı İlke Kararı gereğince

Bakanlık Makaml,nın 0g.12.2014 gün ve 236333 sayılı oluru ile Yrd.Doç.Dr. Derya Yalçıklı,
yrd.Doç.Dr. H.Murat Özgen ve İbrahim Demirci tarafından oluşturulan Bilim Komisyonu ile bu

bölgede gerçekleştirileı yüzey araştırması kapsamındaki tespitIere ilişkin araştırma baŞkanl

Yrd.Doç.Dr. H.Murat Özgen'in önerileri dikkate alınarak:
A) proje a]anında. yrd.Doç.Dr. H.Murat Özgen başkanlığında gerçek leştirilen yüzey

araştırmasında tespiti gerçekleştirilen 2863 sayılı Kanunun kapsamındaki;
1) Tahtacı köyü, Klzılcabayırsırtı mevkii Antik Taş ocağının,
2) Tütacı köyü, Çelebiağadeğirmen(Yıkıklar) mevkii Antik Yerleşimin
3) şahinler köyü, Karapinarkuyu mevkii Boyalık Höyüğü,nün 1.derece Arkeolojik Sit

olarak tesciline;
4) Bilim Komisyon'nun 22.07 .2015 günlü yazısı ve eklerinde bahsi geçen Tahtalı köYü,

Çingentarla mevkii Deliktaş'a yönelik tespit çalışmaslnın gerçekleştirilerek sonuçlannın

Kurulumuza iletilmesine;
B) K.V.K.Y.K.,nun 10.04.2012136 sayıh ilke kararı gereğince Bilim Komisyonunun

inşaat süresİnce çalışmalarını stlrdürmesi ve Acil Eylem Planı hazırlanarak bunun uygulanmasına

yönelik oluşturulacai protokol kapsamında koruma faaliyetlerine başlanması gerektiğine;" Acil Eylerı1_ Planıyla birlikte baraj etki sahasındaki kiiltür varlıklarıyla ilgili nitelikli

bilimsel raporun öncetikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine;
ko*n,u faaliyetlerinin tamamlanması aşamasından sonra Kurulumuza nihai raporun

Kurulumuza iletilerek Kurulumuz onayı alınmadan barajda su tutmaya başlanılamayacağına;
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C) Reşitköy Barajr rezervuar alanında kalması nedeniyle proj e değişikliği
yapılamayacağından su altında kalacak olan alanlarda Bilim Komisyonunun tespit ve önerileri
dikkate alınarak, K.V.K.Y.K.'nun |0.04.2012136 sayılı İlke Karan doğrultusunda;

1) Yunuslar Köyü, Alekirse mevkii 2.derece Arkeolojik sit alanı ve Tahtacı köyü,

Çelebiağadeğirmen(Yıkıklar) mevkii Antik Yerleşimi l.derece Arkeolojik sit alanının, yerleşim
alanlarının belirlenmesine yönelik jeoradar taraması yapılması ve veriler doğrultusunda kurtarma

kazılarının gerçekleştirilmesine;
2) Hisar Köyü, Reşitharmanyeri mevkii 1.derece Arkeolojik sit alanındaki anakayaya

oygu mezar kompleksi, Tahtacı köyü, Kızılcabayırsırtı mevkii 1.derece Arkeolojik sit alanındaki
Antik Taş Ocağı ve Tahtalı köyü, Çingentarla mevkiindeki tespit çalışması devam eden Deliktaş'a
yönelik temizlik kazılanrun yapılarak rölövelerinin çıkartılmasına;

D) Bahadınlı Regülatörü'nü Reşitköy Barajına bağlayan iletim hathnın kültür
varlıklarıyla ilişkisinin net olarak ortaya konulabilmesi için; Bahadınlı ve Karadere Köyleri,
Dedekaya mevkii l.derece Arkeolojik sit alanı ile Bahadınlı Köyü. İnkaya l.derece Arkeolojik sit

alanındaki gözetleme kulesi ve mağara içindeki mezarın temizlik ve kazı çalışmaları yapılarak

rölövelerinin çıkanlarak, bu alanların arasından geçirilecek olan regülatör kanalının çıkanlan
rölöveye işlenmek suretiyle hazırlanacak detayh pğenin bilim komisyonunun görüşüyle birlikte
değerlendirilmek iizere Kurulumuza iletilmesi aşamasmdan sonra bu kısımdaki uygulamanln

K.T.V.K.Y.K.,nun 05.1i.1999/658 sayılı İlke Kararı açısından Kurulumuz tarafından

değerlendirilebileceğine;
E) Şahinler Pompaj Sulaması alanında kalan Hisar Köyü. Kocataşlar mevkii l.derece

Arkeolojik sit alanlndaki antik taş ocağl Ve Şahinter köyü, Karaplnarkuyu mevkii l.derece

Arkeolojik sit alanındaki Boyalık Höyüğü yönelik olarak sulama hatlannda değişikliğe gidilmesi

mümkün olduğu hususu dikkate allnarak, antik taş ocağının temizliğinin yapılarak rölövesinin

elde edilmesi, Boyahk höyüğii,rıün yayılma alanırun ve niteliğinin tespit edilmesi açısından
jeoradar taraması yapılması aşamasından sonra bunlarla ilişkili olarak gerçekleştirilecek sulama

hattı uygulamalarına yönelik detayh projelerin hazırlanarak bilim komisyonunun görüşüyle

birtikte K.T.V.K.Y.K.'nun 05.1 l .l9991658 sayılı İlke Karan açısından değerlendirilmek üzere

kurulumuza iletilmesine karar verildi
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