
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.367  

Toplantı Tarihi ve No : 23-24-25/10/2017-203 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24/10/2017-2815 NEVŞEHİR 

Niğde İli, Merkez İlçesi, 331 ada, 19 parselde yer alan taşınmazın tescil edilerek 

taşınmazın yakın çevresinde yer alan 314 ada, 52 parsel, 329 ada, 2-3 parsel, 328 ada, 1-8 

parsellerde kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlıklarını da kapsayacak şekilde koruma alanı 

sınırının belirlendiği Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 2585 sayılı kararına karşı Niğde Belediye 

Başkanlığı’nın Genel Müdürlüğümüze hitaplı 15.05.2017 gün ve 2221 sayılı başvurusu üzerine 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 23.08.2017 tarihinde ki 53. toplantısında 

konunun değerlendirildiğinin ifade edilerek Yüksek Kurulun aldığı 23.08.2017 gün ve 792 sayılı 

kararı gereği Kurulumuzda tekrar değerlendirilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2017 gün ve E.181183 sayılı yazısı ile Niğde Belediye 

Başkanlığı’nın 20.9.2017 gün ve 4336 sayılı yazısı ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 23.10.2017 

gün ve 3288 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Niğde İli, Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mahallesinde Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 

2585 sayılı kararıyla Kurulumuzun yerinde yaptığı incelemeler neticesinde 19 parsel ile bütünlük 

oluşturduğu tespit edilen komşu tescilli yapılar ile birlikte değerlendirilerek oluşturulmuş olan 

koruma alanı sınırının, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 23.08.2017 gün ve 792 

sayılı kararı dikkate alınarak iptal edilmesine, Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 2585 sayılı 

kararıyla tescillenen 19 parseldeki taşınmaz ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 06.11.1993 gün ve 1622 sayılı kararıyla tescillenen 37 pafta, 314 ada, 52 parseldeki 

tescilli çeşmenin koruma alanının ise ekli krokide gösterildiği şekliyle belirlenmesine, bu alanda 

yapılacak her türlü   ( fiziki, inşaii, ifraz, tevhit, plan tadilatı vb.) uygulama öncesi Kurulumuzdan 

izin alınmasına karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 20.10.2017 - 188 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.10.2017 - 2900 KAYSERİ 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Hazerşah Mahallesi, Akyol Mevkiinde yer alan kadastro harici 

alan ile özel mülkiyete ait 662 parselin bir kısmını kapsayan “Çakıllıpınar Höyüğü”’nün; 

kararımız eki sit fişi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 662 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı I. 

derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine,  sit 

alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, 

ayrıca höyük üzerinde bulunan can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazılara 

ilişkin kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem 

başlatılmasına, kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle 

can ve mal güvenliği alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde, Belediyesince kapatılması 

gerektiğine; uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı 

iletilmesine, bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol 

edilmesinin ilgili Kaymakamlıkça sağlanması karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 20.10.2017 - 188 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.10.2017 - 2899 KAYSERİ 

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Kavlaklar Mahallesi, Köyönü Mevkiinde yer alan mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait, 107 ada, 5 parselin bir kısmını kapsayan “Köyönü Mevkii Höyüğü”’nün; 

kararımız eki sit fişi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 107 ada, 5 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “bir kısmı 

I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih 

ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine,  sit 

alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, 

ayrıca 107 ada, 5 parselin sit alanı dışında kalan kısımlarda mera planlaması yapılmasında 2863 

sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi. 



 
 9728/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2872 KAYSERİ 

Yozgat ili Saraykent ilçesi Saray Mahallesinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Adatepe Tümülüslerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

29.04.2011 gün ve 2331 sayılı kararı ile belirlenen sit sınırlarında maddi hataların olduğu, mevcut 

arkeolojik sit alanı ile koordinatları belirlenen alanın uyuşmadığı ve yerleşim yerinin kadastral 

haritada yanlış işaretlenerek sit sınırları dışında bırakıldığı anlaşıldığından sit sınırlarının iptaline, 

“Adatepe Tümülüslerinin”  sit sınırlarına yönelik hazırlanan koordinatlı 1/25000 ölçekli harita ile 

1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, tapunun 151 ada 20 ve 211 parselleri üzerinde 

bulunan “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin kaldırılarak kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile “Adatepe Tümülüslerinin”  bulunduğu mülkiyeti 

maliye hazinesine ait orman vasfındaki 214 ada 191 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

“bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır”  şerhinin verilmesi gerektiğine, bu alanda Yüksek 

Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 1. Derece arkeolojik sit alanları içini 

belirlenen şartların geçerli olduğuna, kararımız eki 1/15000 ölçekli haritada da görüldüğü gibi 214 

ada 191 parselin bir kısmında yapılması planlanan “IV. Grup (Demir ) Maden Ocağı ve Kırma-

Eleme Tesisi Kapasite Artışı” projesinin uygulanmasında sit alanının mahiyetine olumsuz bir 

etkisinin olmadığı anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, ancak söz 

konusu alanda yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya 

rastlanması durumunda, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en 

yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber 

verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2878 KAYSERİ 

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Ekizce Köyü, Hazineye ait 102 ada, 1 parselin bir kısmında 

bulunan “Davulkayası Yerleşimi”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı 

ve  1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesinin uygun olduğuna; 102 ada, 1 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 

I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı 

imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma 

Koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmasına; 

yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde yerel 

yönetimlerce kapatılabileceğine; 102 ada, 1 parselden ve sit sınırları dışından geçecek içme suyu 

isale hattının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2876 KAYSERİ 

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Kördeve Köyü, özel mülkiyete ait 757, 759, 762, 763 

parsellerin bir kısmında bulunan “Taşlıgeçit Höyüğü”nün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 757, 759, 762, 763 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı 

çukurunun sorumluları hakkında yasal işlem yapılmasına; yasal işlemlerin tamamlanmasının 

ardından kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlere 

kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.00/397 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4794 SAMSUN 

Amasya İli, Merkez, Kayrak Köyü, Alkayası Mevkii, 101 ada, 119 parseldeki kayalık 

alanda tescilli bir adet kaya mezarı ile iki adet sarnıcın ve kale sur kalıntılarının buluğu I. derece 

arkeolojik sit alanının haritadaki konumunun hatalı olduğuna ve sit alanının yerinin düzeltilmesi 

gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 20.12.2003 gün ve 839 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Kayrak Köyü, Alkayası Mevkii, 101 ada, 119 parseldeki kayalık 

alanda tescilli bir adet kaya mezarı ile iki adet sarnıcın ve kale sur kalıntılarının buluğu I. derece 

arkeolojik sit alanının dosyasındaki fotoğrafları, raporda belirtilen tanımı, arazideki konumu 

karşılaştırıldığında mevcut sit haritasındaki konumunun hatalı olduğu anlaşıldığından, Samsun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.2003 gün ve 839 sayılı kararı ile 

belirlenen sit sınırlarının iptaline, yine 101 ada, 119 parsel sınırlarında kalan söz konusu I. derece 

arkeolojik sit alanına ait sınırların ve koordinat değerlerinin ekli 1/3000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, 101 ada, 119 nolu parselin tapu kaydına “I. derece 

arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  

Alkayası Mevkii I. derece arkeolojik sit alanı Merzifon-Gürbulak otoyolu projesine ait 

otoyol koridoru içinde kaldığından, yapılacak yol çalışmalarında bu alanlardan hafriyat 

alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da başka herhangi bir şekilde zarar verilmemesi, ayrıca 

yapılacak inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 

2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da 

Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.04/29 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4808 SAMSUN 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Devret Mevkii, 376 parselde bulunan ve sit 

sınırları belirlenmemiş olan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Devret Höyüğü’nün sit 

sınırlarının belirlenmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2013 gün ve 846 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Devret Mevkii, 376 parselde bulunan 

tescilli Devret Höyüğü’ne ait I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ve koordinat değerlerinin 

ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, 376 nolu parselin tapu kaydına 

“I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair kayıt konulmasına,  

I.derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 

Devret Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı Merzifon-Gürbulak otoyolu projesine ait 

otoyol koridoru içinde kaldığından, yapılacak yol çalışmalarında bu alanlardan hafriyat 

alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da başka herhangi bir şekilde zarar verilmemesi, ayrıca 

yapılacak inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 

2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da 

Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/214 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017-199 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017-4828 BAFRA 

Samsun İli, Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 329 ada, 4 ve 5 nolu 

parsellerde tespit edilen düz yerleşim yerinin tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 tarih ve 4751 sayılı yerinde inceleme kararı,  

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.10.2017 

tarih ve 446 sayılı dosya inceleme raporu, kurul kararı gereği kurul üyeleri tarafından yapılan 

yerinde inceleme sonucu hazırlanan 27.10.2017 tarihli rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 329 ada, 4 ve 5 nolu 

parsellerde tespit edilen ve 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescile önerilen düz yerleşim 

yerinin, yüzeyde görülen seramik yoğunluğunun seyrek olması ve mimari kalıntılara 

rastlanmaması sebebiyle, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince “3. derece arkeolojik sit alanı” 

olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen 

koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 329 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine “3.derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulması gerektiğine, tescil 

fişinin uygun olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - 

kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.07/123 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4820 SAMSUN 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Kayaköy Mahallesi 828 parselde tespit edilen antik yerleşime ait 

kalıntıların bulunduğu alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Samsun 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.07.2017 tarih ve 2204 sayılı yazısı, 03.08.2017 

tarih ve 1855 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Kavak Belediye Başkanlığı Fen 

İşleri Müdürlüğünün 10.08.2017 tarih ve 1527 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4301 sayılı,  Samsun Valiliği Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.09.2017 tarih ve 6792 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.09.2017 tarih ve 415 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Kayaköy Mahallesi 828 parselde tespit edilen antik yerleşime ait 

kalıntıların bulunduğu alanın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından   

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 828 parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine “3. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulması 

gerektiğine, tescil fişinin uygun olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma- 

kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/789 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017-197 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017-4772 SAMSUN 

Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel 

mülkiyete ait 13 pafta, 308 ada, 16 parselde inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan 

sondaj kazılarında ortaya çıkan antik taş ocağı, Osmanlı dönemi su kanalı ve taban döşemesinin 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.08.2017 gün ve 2673 sayılı 

yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.05.2016 gün ve 3462 sayılı 

kararı, kurum görüşünün iletildiği Sinop Belediyesi’nin 19.10.2017 gün ve 3909 sayılı yazısı, 

mülk sahibinin 25.10.2017 tarihli başvurusu,  konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.10.2017 gün ve 477 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kefevi Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait 13 pafta, 

308 ada, 16 parselde inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya 

çıkan ve ekli vaziyet planında konumları işaretlenip koordinatları verilen antik taş ocağı, Osmanlı 

dönemi su kanalı ve taban döşemesinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 308 

ada, 16 parselin tapu kaydına “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduğuna dair kayıt 

konulmasına, parseldeki yapılaşma talebinin imar mevzuatındaki değişiklikler dikkate alınarak 

hazırlanacak imar durumu belgesinin kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine 

karar verildi. 
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