
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde, bir kısmı imar planı değişikliği 

talep edilen planlama alanı sınırı içerisinde kalan, bir kısmı ise planlama alanı sınırı dışında ve bu 

sınırın güneyindeki alanda yer alan, üzerinde birden fazla mekândan oluşan dikdörtgen formlu 

yapı/yapıların temel izleri, bir adet pencere formunda niş, küçük moloz taşlardan yapılmış dörtgen 

formlu taş temelli mezarlar ile giriş kısımları kemer formunda ana kayaya oyulmuş kaya 

mezarlarından oluşan nekropol ve tümülüsün bulunduğu alanın kararımız eki 1/3.000 ölçekli 

haritada sınırlarının gösterildiği şekilde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 

verildi. 



 
 9560/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4061 ANTALYA 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Üçoluk Mahallesi ve Kırtepe mevkiilerinde çiftlik 

yerleşiminin bulunduğu alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Aynı mevkiideki tek lahitin 

ve Ballık mevkiinde yer alan Heracles kabartmasının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 

olarak tescil edilmelerine, sit sınırları ve koruma alanlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli 

haritada sınırlarının gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015 - 133 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.07.2015 - 2263 SİVAS 

Dosya No : 58.00.575 

Sivas İli, Merkez İlçe, Gazi Köyü’nde yer alan köy evleri ve köy odalarının tespitinin 

yapılması isteminde bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih ve 1460 

sayılı yazısı ve ekleri incelendi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.07.2015 

tarih ve 525 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi; yapılan görüşme sonunda: 

Sivas İli, Merkez İlçe, Gazi Köyü’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 167 ada, 8 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyet ait Hacı Bıyıklı Konuk Odası’nın 2863 sayılı Kanunun 6. 

maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan 

tescil fişinin onanmasına karar verildi. 9724/1-1 

————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2429 SİVAS 

Dosya No : 58.02.62 

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait 123 ada, 

31 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Yeniköy-II Tümülüsünün tescil edilmesi isteminde 

bulunan Sivas Müze Müdürlüğü’nün 23.07.2015 tarihli ve 1277-3427 sayılı yazıları ile Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği, İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarihli ve 2034-08569 sayılı yazısı, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarihli ve 5598 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi’nin 

08.09.2015 tarihli ve 2544 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 09.10.2015 

tarihli ve 734 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait 123 ada, 

31 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Yeniköy-II Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli 

kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

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

kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 

hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 

yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, 

mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasının uygun olduğuna, tümülüste izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma 

açılmasına karar verildi. 



 
 9723/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2015 - 2367 MALATYA 

Dosya No : 60.00.273 

Tokat İli, Merkez İlçe, Soğukpınar Mahallesi’nde, kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 

tapunun 71 ada, 213 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa BAYLA'ya ait taşınmazın tescil 

konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Mustafa BAYLA'nın 11.05.2015 tarihli 

dilekçesi, Kurul Raportörlerinin 14.08.2015 tarih ve 605 sayılı inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez İlçe, Soğukpınar Mahallesi’nde, kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 

tapunun 71 ada, 213 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa BAYLA'ya ait taşınmazın 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, 

hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi. 9722/1-1 

————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2422 SİVAS 

Dosya No : 58.11.81 

Sivas İli, Zara İlçesi, Ekinli Köyü, Aş. Ekinli Mahallesi sınırları içerisinde, Tapulama 

Harici alanda, sit alanı dışında bulunan Kaya Mağaraları Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın tescil 

edilmesi isteminde bulunan Kurul Müdürlüğü Raportörlerinin 26.05.2014 tarihli ve 1440 sayılı 

İnceleme Raporları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri 

sorulan Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarihli ve 2159-

09073 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 5248 sayılı yazısı, 

Sivas İl Özel İdaresi’nin 08.09.2015 tarihli ve 2547 sayılı yazısı, Zara Kaymakamlığı, 

Malmüdürlüğü’nün 14.09.2015 tarihli ve 746 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Zara İlçesi, Ekinli Köyü, Aş. Ekinli Mahallesi sınırları içerisinde, Tapulama 

Harici alanda, sit alanı dışında bulunan Kaya Mağaraları Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın 2863 

sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız 

eki 1/1.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin 

verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı 

kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu 

durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının 

görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, 

yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. 

alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, 

çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine 

tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma 

(ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze 

Müdürlüğü Uzmanları denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, yerleşimde izinsiz kazı 

yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına yönelik işlem yapıldığı anlaşıldığından dava 

sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2431 SİVAS 

Dosya No : 58.07.32 

Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde, Kartal Kayası Mevkiinde, 

mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 104 ada, 1 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Yukarı Kale 

Kalesi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Kurul Müdürlüğü Raportörlerinin 26.06.2015 tarihli 

ve 511 sayılı inceleme raporu ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum 

görüşleri sorulan Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarihli 

ve 1967-08322 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarihli ve 5050 

sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi’nin 08.09.2015 tarihli ve 2543 sayılı yazısı, Karayolları 16. 

Bölge Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarihli ve 170932 sayılı yazısı, Koyulhisar Orman İşletme 

Müdürlüğü’nün 04.09.2015 tarihli yazısı, Koyulhisar Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 

07.09.2015 tarihli ve 154 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde, Kartal Kayası Mevkiinde, 

mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 104 ada, 1 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Yukarı Kale 

Kalesi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit 

sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

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

yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, 

toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) 

ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi. 



 
 9720/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2416 SİVAS 

Dosya No : 58.00.605 

Sivas İli, Merkez İlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 345 parsel 

üzerinde, sit alanı dışında bulunan Meraküm Höyüğü’nün tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas 

Müze Müdürlüğü’nün 24.06.2015 tarihli ve 1067-3003 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 2142-08963 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 5250 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi’nin 08.09.2015 

tarihli ve 2545 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 06.10.2015 tarihli ve 

718 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez İlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 345 parsel 

üzerinde, sit alanı dışında bulunan Meraküm Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli kadastral 

haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 

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

doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında 

aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 

uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, 

mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2463 TOKAT 

Dosya No : 60.07.300 

Tokat İli, Zile İlçesi, Yapalak Köyü, Ambarlı Mevkii’nde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 108 ada, 73, 81 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi ait 

taşınmazlarda yer alan, Kurulumuzun 30.05.2015 tarihli ve 2200 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Roma Dönemi Suyolunun nihai 

tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

13.10.2015 tarihli ve 760 sayılı inceleme raporu ile tescile esas Kurum görüş yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Yapalak Köyü, Ambarlı Mevkii’nde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 108 ada, 73, 81 parsellerinde yer alan Roma Dönemi Suyolu’nun 2863 sayılı Kanun’un 

6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritalarda işaretlendiği 

şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına,  

Roma Dönemi Suyolu’nun I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

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

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

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

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle 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, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

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

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 -142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2448 TOKAT 

Dosya No : 60.00.610 

Tokat İli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde bulunan, tapunun 113 ada, 89, 90 

parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

seramikli alanın Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sırasında belirlenen öneri sit 

sınırının işlendiği harita ile sit fişinin hazırlanması ve III. Derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenerek Kurulumuza sunulması istemini içeren 

Kurulumuzun 30.05.2015 tarihli ve 2187 sayılı kararı, III. derece arkeolojik sit alanında kalan 90 

parselin, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak kullanılmak üzere mesire 

yeri olarak tescil edilmesine yönelik Kurum görüşünün bildirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarihli ve 34566755-168/2462 sayılı yazısı, ekleri 

ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08.10.2015 tarihli ve 729 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde bulunan, tapunun 113 ada, 89, 90 

parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

seramikli alanın III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, 

Seramikli Alan III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının; 

• III. derece arkeolojik sit alanında, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceği, 

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım arazilerinin doğal 

özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre sınıflandırılmaları ve bu kanun ile yapılan 

sınıflandırmaya göre ifraz sonucu oluşacak parseller için farklı büyüklüklerin belirlenmiş olması 

nedenleriyle yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılmış 

yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılması, 

• Resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi ve kurul kararı 

doğrultusunda işlem yapılması, 

• III. derece arkeolojik sit alanında, Kurulumuzda izin alınmak koşulu ile yapılacak her 

türlü çalışmanın ilgili Müze Müdürlüğü ve ilgili Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu 

(KUDEB) denetiminde yapılması,  

• Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

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

dökülmemesi, 

• Mevcut ağaçlandırmanın korunması, ancak yeni ağaç dikimi yapılmadan önce ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj raporu, sondaj 

yerlerini gösterir kadastral çap ve varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte sondaj sonucunun 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceği, 

• Mezarlık alanda defin işlemlerinin devam edebileceği, ancak mezarlık alanın mevcut 

sınırlarının korunarak sınırlarının genişletilmemesi ve mezarlıkta defin işlemleri haricinde 

yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzun izninin alınması gerektiği şeklinde 

belirlenmesine, 

Bir bölümü Seramikli Alanın III. derece arkeolojik sit alanında kalan 90 parselde Tokat 

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılması talep edilen mesire alanının bir planlama 

dâhilinde olduğundan, talebin Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak 

Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2471 TOKAT 

Dosya No : 60.04.254 

Tokat İli, Niksar İlçesi, Terzioğlu Köyü sınırları içerisinde, Tapulama Harici alanda 

bulunan Terzioğlu Arkeolojik Yerleşim alanının tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.07.2014 tarihli ve 1675 sayılı, 22.07.2015 tarihli ve 1927 

sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan 

Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 14.09.2015 tarihli ve 2012/3140 

sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarihli ve 3792 sayılı yazısı, konu 

hakkında Raportörün hazırlamış olduğu 12.10.2015 tarihli ve 748 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Niksar İlçesi, Terzioğlu Köyü sınırları içerisinde, Tapulama Harici alanda, sit 

alanı dışında bulunan Terzioğlu Arkeolojik Yerleşim alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki kadastral haritada 

belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak 

sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 

ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan 

sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü Uzmanları 

denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, yerleşimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal 

soruşturma açılmasına yönelik işlem yapıldığı anlaşıldığından dava sonucundan Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2015 - 143 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2015 - 2484 TOKAT 

Dosya No : 60.03.13 - 60.03.37 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde, I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Horoztepe Nekropol Alanında kalan, tapunun 248 ada, 5 ve 14 nolu parsellerinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait taşınmazlar yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

30.04.2015 tarihli ve 425 ile 30.04.2015 tarihli ve 426 sayılı kararları gereğince yapılan çalışma 

kapsamında hazırlanan raporun yapılacak ilk Koruma Bölge Kurulu toplantısında 

değerlendirilmesinin sağlanması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarihli ve 52886439-168.01.02/85988 sayılı yazısı, eki 07.09.2015 

tarihli inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde, I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Horoztepe Höyüğü ile Nekropol Alanının bir bütünlük göstermesi nedeniyle Horoztepe 

Höyüğü ve Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit alanı sınırının kararımız eki /2000 ölçekli 

haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, 

Horoztepe Höyüğü ile Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

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

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

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

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle 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, 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

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

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği, 

- Mezarlıktaki defin işlemlerinin yasaklanması şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.10.2015 - 141 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.10.2015 - 2443 SİVAS 

Dosya No : 44.06.59 

Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi, 

kadastro harici alan ve 473 ada, 30 parselde yer alan ve Kurulumuzun 02.09.2015 tarihli ve 2320 

sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Asarkaya Yerleşmesi’nin 

III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine 

ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.10.2015 tarihli ve 711 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi, 

kadastro harici alan ve 473 ada, 30 parselde yer alan Asarkaya Yerleşmesinin tesciline ilişkin 

Kurulumuzun 02.09.2015 tarihli ve 2320 sayılı kararında sehven yazılmış olan “473 ada, 50 

parselde” kısmının “473 ada, 30 parselde” olarak düzeltilmesine, Kurulumuz kararı gereğince 473 

ada, 50 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine konulan kültür varlığı şerhinin 

kaldırılarak 473 ada, 30 parseldeki taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine konulmasına,  

Asarkaya Yerleşmesi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının; 

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım arazilerinin doğal 

özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre sınıflandırılmaları ve bu kanun ile yapılan 

sınıflandırmaya göre ifraz sonucu oluşacak parseller için farklı büyüklüklerin belirlenmiş olması 

nedenleriyle yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılmış 

yönetmelik hükümleri uyarınca Kurulumuzdan izin almak koşuluyla işlem yapılması, 

• Parselin yapılaşmaya konu olması durumunda yola cephesinin bulunmasına, bina ve 

parsel cepheleri ile çekme mesafeleri için 3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar 

Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümlerinin geçerli olduğuna, 

• Resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi ve kurul kararı 

doğrultusunda işlem yapılması, 

• III. derece arkeolojik sit alanında, Kurulumuzda izin alınmak koşulu ile yapılacak her 

türlü çalışmanın ilgili Müze Müdürlüğü ve ilgili Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu 

(KUDEB) denetiminde yapılması,  

• Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, üruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesi, 

• Mevcut meyve ağaçlarından ürün alınabileceği, ancak yeni ağaç dikimi yapılmadan önce 

ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj raporu, sondaj 

yerlerini gösterir kadastral çap ve varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte sondaj sonucunun 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceği, 

• Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, 

• Asarkaya Yerleşmesi ait Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Asarkaya 

Yerleşmesi III. derece arkeolojik sit alanına yönelik 2863 sayılı Kanun ve Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararının III. derece 

arkeolojik sitlere ilişkin hükmünün geçerli olduğu şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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