
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.06.2016 B.A 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 297 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2016 - 4827 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Kirmasti Mahallesi, At Pazarı Meydanı Sokağı, 246 pafta, 2117 

ada, 3 parsel sayılı, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit 

Alanında kalan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, Kurulumuzun 

25.07.2012 tarih ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 

1/1000 ölçekli Fatih Ġlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planında, 2. derece 

koruma bölgesinde, h:9.50 m. irtifalı, ticaret+konut alanında kalan, korunması gerekli tescilli 

arkeolojik/tarihi sanat değeri olan yer altı-yerüstü yapı ve kalıntıları olarak taralı olan, Ġstanbul IV 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2007 tarih ve 1791 sayılı 

kararı ile sunulan projenin, cephe öneri 2’nin uygulanması koĢuluyla 2863 sayılı Yasa 

bakımından uygun olduğuna karar verilen, Ġstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı kararı ile Arkeoloji Müzeleri 

Müdürlüğü denetiminde yapılan temel kazısı sırasında çıkan kalıntıların korunmasına karar 

verilen ve revize uygulama projesi uygun bulunan, özel mülkiyetteki taĢınmaza iliĢkin; ekinde, 

güncel tapu sicil kaydının iletildiği, Fatih Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 22.10.2015 tarih 

ve 60390448-160.99/E.1398070 sayılı yazısı; ekinde harita (plan) örneğinin iletildiği, Ġstanbul 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün .../10/2015 tarih ve 59447552/2314 sayılı yazısı; söz konusu 

taĢınmazın imar iĢlem dosyasında mevcut olan tüm evrakların, CD ortamında ekinde 

gönderildiğini belirten ve ekinde iletilen CD’de 17.03.2008 tarihli yapı ruhsatı ile 27.03.2009 

tarihli yapı kullanma izin belgesini ileten, Fatih Belediye BaĢkanlığı Yapı Kontrol 

Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 27443513-622.01.03-E.626 sayılı yazısı; konuya iliĢkin 

hazırlanan Müdürlüğümüzün 01.06.2016 tarih ve 659 kayıt numaralı raporu okundu, iĢlem 

dosyası incelendi (34.20.7906), yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Kirmasti Mahallesi, At Pazarı Meydanı Sokağı, 246 pafta, 2117 

ada, 3 parsel sayılı taĢınmazda yer alan kalıntıların, 2863 sayılı Yasanın 6’ncı maddesinde 

belirtilen nitelikleri taĢıdığından, aynı Yasanın 7’nci maddesi uyarınca korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine; söz konusu 

taĢınmazdaki Ġstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı kararı ile uygun bulunan revize uygulama projesine aykırı 

uygulamaların (tüm katlarda plan Ģemasında, iç mekan ölçülerinde, zemin döĢeme 

kaplamalarında, kapı ve pencere açıklıklarında farklılıklar bulunması, taĢıyıcı sistemin (kolon-

kiriĢ sistemi) yanı sıra, cephe düzeninin yeniden düzenlenmesi, At Pazarı Meydanı’na bakan 

cephedeki pencere ve kapı oranlarının örtüĢmemesi, komĢu 32 parsel tarafındaki bina ana 

duvarının B-B kesitinde görüldüğü gibi delikli tuğla duvar olması gerekirken cam tuğla duvar ve 

harman tuğla duvar yapılması, komĢu 32 parsel tarafındaki bina ana duvarında zemin kat ve üstü 

katlarda projede olmayan pencere açıklığı yapılması, yapının ticari amaçlı kullanılması, çatı 

yerine teras, baca ve aydınlık yapılması, yapının tek bağımsız bölüm olarak kullanılması), 

23.07.2008 tarih ve 2266 sayılı Kurul kararı ile uygun bulunan revize uygulama projesine uygun 

hale getirilmesi için altı (6) ay süre verilmesine, uygulama izni verilen süre sonucunda ilgili 

Belediyesince iletilecek teknik rapora göre konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 67.05/250 Y.Y. 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2016 - 3222 KDZ. EREĞLĠ 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Akarca Mahallesi, Kız Kapısı Caddesi, 191 ada, 2 

parselde kayıtlı S.21 envanter no ile tescilli sur duvarının can ve mal güvenliği açısından tehlike 

arz ettiğini konu alan Volkan CENGĠZ'in 17.08.2016 tarih ve 1008867 sayılı BĠMER baĢvurusu 

ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 31.08.2016 tarih 

ve 832 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Akarca Mahallesi, Kız Kapısı Caddesi, 191 ada, 2 

parselde Kurulumuzca yapılan yerinde inceleme neticesinde; bahse konu S.21 envanter no ile 

tescilli duvarın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliğini kaybetmiĢ olması nedeniyle 

tescil kaydının kaldırılmasına, bu doğrultuda imar planı paftasındaki gerekli düzenlemenin 

belediyesince yapılmasına karar verildi. 9283/1-1 

————— 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



 
 9284/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3032  SĠVAS 

Dosya No : 58.09.96 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilli Kale Höyüğün 200 metre kuzeydoğusunda bulunan ve daha önceden höyük 

olduğu tespitinin yapıldığı ifade edilen alanın incelenerek tesciline iliĢkin gerekli iĢlemlerin 

ivedilikle baĢlatılması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

11.12.2015 tarih ve 75383205/165[58.13.40]232698 sayılı yazısı, ekleri ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 03.08.2016 tarihli ve 578 sayılı inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum 

görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Yukarı Mahalle, Kale Mevkiinde, sit dıĢında bulunan, tapunun 

55 ada, 98 nolu parsel ile 395 ada, 1, 2 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyetleri Özel ve ġarkıĢla 

Belediyesine ait taĢınmazlar üzerindeki Kale Mevkii YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, II. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢi ile koordinat listesinin 

onaylanmasına;  

Kale Mevkii YerleĢimi II. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3039 SĠVAS 

Dosya No : 58.11.93 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Demiryurt (Tödürge) Köyü, Acısu Mevkiinde sit dıĢında bulunan, 

tapulanma harici alan ile tapunun 175 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taĢınmazda 

meydana gelen kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Tödürge Yamaç YerleĢmesinin I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi ve alandaki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına izin 

verilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli ve 454-1356 

sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 663 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Demiryurt (Tödürge) Köyü, Acısu Mevkiinde bulunan, tapulanma 

harici alan ile tapunun 175 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Tödürge Yamaç 

YerleĢmesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması, kültür varlığı 

özelliği göstermesi ve III. derece arkeolojik sit potansiyeline haiz olması nedeniyle III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı 

olayına iliĢkin Kamu Davası devam ettiğinden yerleĢim alanındaki kaçak kazı çukurlarının Sivas 

Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili mahkemenin/savcılığın görüĢü alınarak 

kapatılmasına;  

Tödürge Yamaç YerleĢmesi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 3092 Niksar/TOKAT 

Dosya No : 60.09.62 

Sulusaray Mücavir Alan Teklifi iĢine yönelik yapılan çalıĢmada tespit edilen ve 

Kurulumuzun 16.10.2015 tarihli ve 2474 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit olarak tescili ile 

öneri sit sınırı prensip olarak uygun bulunan, Tokat Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Ilıcak Köyünde sit 

dıĢında bulunan, tapunun 112 ada, 89 nolu parselinde kayıtlı,  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

orman vasıflı taĢınmaz üzerindeki Ilıcak Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini 

içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarihli ve 714 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Ilıcak Köyünde bulunan, tapunun 112 ada, 89 nolu parselinde 

kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Ilıcak Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan 

yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, II. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Ilıcak Tümülüsü II. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine Ģeklinde 

belirlenmesine; 

DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.08.2016 tarihli ve 18013402-115.03-561443 sayılı 

yazısından tümülüsün yapılması planlanan Sulusaray Barajı Sulama Proje Alanında kaldığı 

anlaĢılmıĢ olup tümülüsün zarar görmemesi için proje kapsamında yapılacak çalıĢmalarda sit 

alanına hiçbir Ģekilde inĢa-i ve fiziki müdahalede bulunulmaması, projenin ilgili kısmının sit alanı 

dıĢında planlanarak uygulanması, Ģayet zorunlu nedenlerle sit alanı içerisinde uygulanması 

gerekecek ise projenin ilgili kısmını içeren detay projesinin Kurulumuza iletilerek Kurulumuz 

kararına göre iĢlem yapılmasına; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 

tarihli ve 20913469-101.29.02-E.428576 sayılı yazısından Ilıcak Tümülüsü sit alanı ile bir adet 

jeotermal arama ruhsat sahasının çakıĢmakta olduğu anlaĢılmıĢ olup anılan ruhsatın sit alanı 

dikkate alınarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 

ve sit alanında Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir çalıĢma yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3041 SĠVAS 

Dosya No : 58.06.108 

DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Mancılık Göleti ve Malzeme 

Ocakları Projesi incelemesinde tespit edilen ve Kurulumuzun 02.03.2016 tarihli ve 2623 sayılı 

kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile öneri sit sınırı prensip olarak uygun 

bulunan, Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Mancılık Köyünde sit dıĢında bulunan, tapunun 168 ada, 6 nolu 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait mera vasıflı taĢınmaz üzerindeki Boğazören 

Kalesinin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 661 sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Mancılık Köyünde bulunan, tapunun 168 ada, 6 nolu parselinde 

kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Boğazören Kalesinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan 

yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine ve sit fiĢinin onaylanmasına;  

Boğazören Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3040 SĠVAS 

Dosya No : 58.15.22 

Yapılması planlanan Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi incelemesinde tespit edilen ve 

Kurulumuzun 02.03.2016 tarihli ve 2626 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili ile 

öneri sit sınırı prensip olarak uygun bulunan, Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, 

YokuĢbaĢı Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 110 ada, 19, 20 ve 51 nolu parsellerinde 

kayıtlı mülkiyetleri Maliye Hazinesi, TEĠAġ (irtifak hakkı tesisi) ve Özel mülkiyete ait ham 

toprak ve tarla vasıflı taĢınmazlar üzerindeki Gökdere Tepe YerleĢiminin nihai tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 

tarihli ve 682 sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Gölova Ġlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, YokuĢbaĢı Mevkiinde bulunan, tapunun 

110 ada, 19, 20 ve 51 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerindeki Gökdere Tepe 

YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine 

ve sit fiĢinin onaylanmasına;  

Gökdere Tepe YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine 

- Sit alanında inĢa-i ve fiziki müdahalede bulunulmadan sit alanı üzeri ile sit alanı 

dıĢından geçmekte olan yüksek gerilim havai enerji iletim hattında bakım ve onarım 

çalıĢmalarının yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3034 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.102 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Ortaköy Köyü, Haftın Deresi Sıçan Mevkiinde sit dıĢında 

bulunan, tapunun 130 ada, 109 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ortaköy Köyü Tüzel KiĢiliğine 

ait mera vasıflı taĢınmaz üzerinde tespit edilen Mustafa BaĢoğlu Tepesi Tümülüsünün tescil 

edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarihli ve 829-2396 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 tarihli ve 678 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Ortaköy Köyü Haftın Deresi Sıçan Mevkiinde bulunan, tapunun 

130 ada, 109 nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Mustafa BaĢoğlu Tepesi Tümülüsünün 

2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 

sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin ve koordinat 

listesinin onaylanmasına;  

Mustafa BaĢoğlu Tepesi Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları 

ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3036 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.92 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Gücük Köyü, Ören Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 1016, 

1018 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait taĢınmazlar üzerinde meydana gelen kaçak kazı 

incelemesinde tespit edilen Kale Mevkii YerleĢiminin (Gücük Köyü yapı kalıntısı) I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 

29.09.2015 tarihli ve 1638-3425 sayılı ve 02.11.2015 tarihli ve 1841-4777 sayılı yazıları, ekleri, 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 664 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Gücük Köyü, Ören Mevkiinde bulunan, tapunun 1016 ve 1018 

nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerindeki Kale Mevkii YerleĢiminin (Gücük Köyü yapı 

kalıntısı) 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/500 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına, yerleĢim alanındaki kaçak kazı olayına yönelik Sivas Müze 

Müdürlüğünce soruĢturma açılma ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığından istenmiĢ olduğundan yeni 

bir soruĢa açılması istemine gerek olmayıp alanındaki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili mahkemenin/savcılığın görüĢü alınarak kapatılmasına;  

Kale Mevkii YerleĢiminin (Gücük Köyü yapı kalıntısı) I. derece arkeolojik sit geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3033 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.101 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Ortaköy Köyü, Çermik Yolu Eskiköy Mevkiinde sit dıĢında 

bulunan, tapunun 158 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ortaköy Köyü Tüzel KiĢiliğine ait 

mera vasıflı taĢınmaz üzerinde tespit edilen Küçük Keriz Mevkii Tümülüslerinin tescil edilmesi 

istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 06.05.2016 tarihli ve 829-2396 sayılı yazısı, 

ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 tarihli ve 677 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Ortaköy Köyü, Çermik Yolu Eskiköy Mevkiinde bulunan, 

tapunun 158 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Küçük Keriz Mevkii 

Tümülüslerinin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin ve 

koordinat listesinin onaylanmasına;  

Küçük Keriz Mevkii Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18.08.2016 tarihli ve 20913469-101.29.02-

E.429235 sayılı yazısından, Küçük Keriz Mevkii Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit alanı ile 1 

adet jeotermal arama ruhsat sahasının çakıĢmakta olduğu anlaĢıldığından anılan ruhsatının 2863 

sayılı Kanun, Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden düzenlenerek sit alanı 

ve çevresinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir çalıĢma yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 3069 Niksar/TOKAT 

Dosya No : 60.00.675 

Tokat Ġli, Merkez, Kızılöz Köyü, Çiftlik Mevkiinde, Sit dıĢında bulunan, tapunun 2062 

nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taĢınmazın satıĢ talebine yönelik yapılan 

çalıĢmada tespit edilen Kızılöz Yamaç YerleĢiminin arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi 

istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.05.2015 tarihli ve 1108 

sayılı yazısı, ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarihli ve 715 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez, Kızılöz Köyü, Çiftlik Mevkiinde bulunan, kadastro harici alan ile, 

tapunun 2062 nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Kızılöz Yamaç YerleĢiminin 2863 sayılı 

Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin, rapor eki 1/2000 

ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesinin, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının bu alanda; 

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3037 SĠVAS 

Dosya No : 58.03.83 

Kaçak kazı incelemesinde tespit edilen ve Kurulumuz 02.03.2016 tarihli ve 2628 sayılı 

kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile öneri sit sınırı prensip olarak uygun 

bulunan, Sivas Ġli, Gürün Ġlçesi, Yaylacık Köyü, Uzun Öz Mevkiinde, sit dıĢında bulunan, 

tapunun 101 ada, 41 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Mera vasıflı 

taĢınmaz üzerindeki Yaylacık Tümülüsü’nün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.09.2016 tarihli ve 662 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile iliĢkin Kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Gürün Ġlçesi, Yaylacık Köyü, Uzun Öz Mevkiinde bulunan, tapunun 101 ada, 41 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerindeki Yaylacık Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine ve sit fiĢinin onaylanmasına;  

Yaylacık Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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