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            Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, Şahıs mülkiyetindeki, K50c22b pafta, 360 

numaralı parselde yer alan, in-situ durumda olmayan mezar taşlarının durumları ve alanın sit 

olarak tescil edilip edilemeyeceği talebine ilişkin Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

01.09.2021 tarihli ve 1668265 sayılı yazısı ekinde yer alan Van Müze Müdürlüğü’nün 28.08.2021 

tarihli uzman raporu ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.10.2021 tarihli ve 

2931 sayılı kararı; bahse konu Mezarlık Alanı’nın tesciline ilişkin Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği, Van Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2021 tarihli ve 1674809 sayılı kurum 

görüşü yazısı, kurum görüşü yazısına istinaden Tuşba Belediye Başkanlığı’nın 09.09.2021 tarihli 

ve 5011 sayılı yazısı; Van Valiliği’nin (YİKOB) 21.09.2021 tarihli ve 20277 sayılı yazısı; Van 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 03.10.2021 tarihli ve 26642 sayılı yazısı ile Van Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2021 tarih ve 1050098 sayılı uzman 

raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belge ve işlem dosyası incelendi.  

Yapılan görüşme, değerlendirme ve kurulumuzca yerinde yapılan incelemeler sonucunda; 

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, Şahıs mülkiyetindeki, K50c22b pafta, 360 numaralı 

parselde yer alan Kalecik Hristiyan Mezarlığı’nın tescili ve alandaki kaçak kazılara ilişkin;  

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki 

özellikleri taşımasından dolayı aynı kanunun 7’nci maddesi gereği, Kalecik Hristiyan 

Mezarlığı’nın I’inci ve III’üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine,  

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının, I’inci Derece Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları hükümlerinin 

geçerli olduğuna,  

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının, III. Derece Arkeolojik Sitler: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni 

düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Bu alanlarda 

“a) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma 

koşullarının belirlenmesinde; 

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, 

- Alana gelecek işlevlerin uyumuna, 

- Gerekli alt yapı uygulamalarına, 

- Öneri yapı gabarilerine,  

- Yapı tekniğine ve malzemesine, mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine, 

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım planı kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek korunma amaçlı imar planlarının 

yapılmasına,  

ç) (Değişik 18/01/2017 tarih, 29952 sayılı  Resmi Gazete, 29/12/2016 tarih ve 663 sayılı 

İlke Kararı) Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına 

ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile 

birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 

uygulamaya geçebileceğine, 
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d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine, 

f) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, 

maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzemenin dökülmemesine, 

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,” 

hükümlerinin geçerli olduğuna, 

- Hazırlanan Tescil Fişi ve ekteki Koordinatlı Kroki’nin uygun olduğuna, 

-Bahse konu mezarlık alanına zarar verenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 153’üncü maddesi gereğince yasal işlem yapılmak üzere Van Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

-Mezarlık alanında kaçak kazı sonucu açılan çukurların ilgili Belediyesi tarafından 

Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, 

karar verildi. 

 

 

 
 






