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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
ESKİŞEHİR KÜL TÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarih ve no: 21.01.2021 - 358 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no : 21.01.2021 - 9269 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Merkez Çayırbağ Beldesi, Uğur Mahallesinde muhtelif ihdas 
işlemlerinin değerlendirilmesinin istendiği Çayırbağ Belediye Başkanlığının 03.11.2020 tarih, 
E.543 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu, söz konusu alanda mevcut Çayırbağ
Höyük'ün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunun ve korunma alanının
belirlenmediğinin tespit edilmesi sonucu, söz konusu höyüğün tescil niteliğinin I. (Bir) Derece
Arkeolojik Sit olarak güncellenmesi ve sınırlarının belirlenmesi konusunda hazırlanan belgelerin
değerlendirilmesinin istendiği 10.11.2020 tarih, 465063 sayılı Kurul Müdürlüğü uzman raporu,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğünün
11.11.2020 tarih, 854237 sayılı yazısı, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün 18.11.2020 tarih,
270898 sayılı ve Çayırbağ Belediye Başkanlığının 26.11.2020 tarih, 590 sayılı yazıları, kurum
görüşlerinin iletildiği diğer yazılar, Afyonkarahisar Kadastro Müdürlüğünün 17.11.2020 tarih,
3027285 sayılı yazısı, 19.01.2021 tarih, 566413 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi,
koordinatlı sit sınırları krokisi, koordinatların aktarıldığı kadastral sit sının krokisi, fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Merkez Çayırbağ Beldesinde mevcut, Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.02.1989 tarih, 392 sayılı karan ile korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilen Çayırbağ Höyük'ün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 3. maddesinde tanımı yapıldığı üzere 
Arkeolojik Sit nitelikleri taşıması, ayrıca yakın çevresinde bulunan nekropol alanı da dikkate 
alınarak Çayırbağ Höyük ve Nekropolü adıyla ve koruma niteliğinin tashih edildiği şekliyle I. (Bir) 
ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesj.ne, hazırlanan koordinatlı sit sınırları 
krokisinin tashih edildiği şekliyle uygun olduğuna, yapılan tashih dikkate alınarak sit sınırlarının 
işaretlendiği güncel kadastral krokinin ve tescil fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 
yukarıda sözü edilen tashih doğrultusunda ve alanın günümüzde mezarlık olarak kullanıldığı da 
dikkate alınarak belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygun olduğuna; 
sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 
bulunulmamasına karar verildi. 
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