
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2940 SİVAS 

Dosya No : 60.07.314 

Kurulumuzun 16.10.2015 tarihli ve 2281 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Zile İlçesi, Haremikışla Köyü, Irmak 

Mevkiinde bulunan, Kadastro Harici Alan ile tapunun 382 ada, 14, 15, 18 nolu parsellerinde 

kayıtlı mülkiyetleri Maliye Hazinesi ile Özel Mülkiyete ait taşınmazlardaki Haremikışla Höyüğü 

ile Kadastro Harici Alan üzerindeki Haremikışla Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 30.05.2016 tarihli ve 392 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Haremikışla Köyü, Irmak Mevkiinde bulunan, Kadastro Harici Alan 

ile tapunun 382 ada, 14, 15, 18 nolu parsellerinde taşınmazlardaki Haremikışla Höyüğü ile 

Kadastro Harici Alan üzerindeki Haremikışla Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 

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

alanı olarak tescil edilmelerine, I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine ve sit fişlerinin onaylanmasına;  

Haremikışla Höyüğü ile Haremikışla Tümülüsü 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, 

-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, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, 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 : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2906 SİVAS 

Dosya No : 58.06.104 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü, Çerkezderesi Mevkiinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 117 ada, 28 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde 

tespit edilen Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşiminin tescil edilmesi istemini içeren Sivas 

Valiliği Müze Müdürlüğünün 24.12.2015 tarihli ve 5812 sayılı yazısı, eki Sivas Müze 

Müdürlüğünün 11.12.2015 tarihli uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

09.05.2016 tarihli ve 315 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları 

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

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü, Çerkezderesi Mevkiinde, 117 ada, 28 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşiminin 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 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına; 

Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşimi 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, 

-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, 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; 

Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşimi alanındaki kaçak kazı olayına ilişkin 

soruşturma/Kamu Davası devam ettiğinden ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı veya ilgili mahkemenin 

görüşü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2905 SİVAS 

Dosya No : 58.15.21 

Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2559 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili ile öneri I. derece arkeolojik sit sınırı uygun bulunan Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı 

Tepecik Köyü, Yokuşbaşı Mevkii’nde sit alanı dışında bulunan, 110 ada, 20, 49, 51 nolu 

parsellerde kayıtlı, mülkiyetleri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Maliye Hazinesine ait 

taşınmazlar üzerindeki Gökdere Höyüğünüm nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 09.05.2016 tarihli ve 312 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, Yokuşbaşı Mevkii, 110 ada, 20, 49, 51 

nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Gökdere Höyüğünün 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 işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Gökdere Höyüğü 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, 

-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, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, 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 : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2904 SİVAS 

Dosya No : 58.09.94 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sarıtekke Köyü, Arpalık Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 126 ada, 75, 76, 77 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesine ait 

taşınmazlar ile kadastro yolu üzerinde tespit edilen Sarıtekke Yerleşiminin tescil edilmesi istemini 

içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğünün 27.11.2015 tarihli ve 5282 sayılı yazısı, eki Sivas 

Müze Müdürlüğünün 26.11.2015 tarihli uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 09.05.2016 tarihli ve 316 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum 

görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sarıtekke Köyü, Arpalık Mevkii, 126 ada, 75, 76, 77 nolu 

parseller ile kadastro yolu üzerinde tespit edilen Sarıtekke Yerleşiminin 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 1/5.000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Sarıtekke Yerleşimi 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, 

-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, 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 : 02.04.2016 - 157 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.04.2016 - 2789 SİVAS 

Dosya No : 58.09.96 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Çanakçı Köyü, Karalık Özü Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 

tapunun 191 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Çanakçı Köyü Düz Yerleşim 

Alanının tescili konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas Valiliği Müze 

Müdürlüğü’nün 21.12.2015 tarihli ve 2248-5715 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarihli ve 250 sayılı yazısı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 18.01.2016 tarihli ve 0091/0431 sayılı yazısı Şarkışla Kaymakamlığı, İlçe Yazı 

İşleri Müdürlüğünün 27.01.2016 tarih ve 490-E.204 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün 

hazırlamış olduğu 05.02.2015 tarihli ve 56 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

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

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Çanakçı Köyü, Karalık Özü Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 

tapunun 191 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Çanakçı Köyü Düz Yerleşim 

Alanının 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 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

sit fişinin onaylanmasına; 

Çanakçı Köyü Düz Yerleşim Alanının 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, 

- 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, 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; 

Alanda kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği yasal 

soruşturma başlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2941 SİVAS 

Dosya No : 60.01.32 

Tokat İli, Almus İlçesi, Ormandibi Kasabası, Moldacı Mevkiinde, sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 4 pafta, 1701 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde tespit 

edilen Şabantepesi Mezar Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarihli ve 2598 sayılı ile 02.11.2015 tarihli ve 2776 

sayılı yazıları, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 342 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Almus İlçesi, Ormandibi Kasabası, Moldacı Mevkii, 4 pafta, 1701 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Şabantepesi Mezar Alanının 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 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Şabantepesi Mezar 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, 

-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, 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 : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2942 SİVAS 

Dosya No : 60.02.21 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, Gölyarısı Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 102 ada, 121, 122, 123 ve 476 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye 

Hazinesine ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kuzuluk Höyüğünün tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarihli ve 3146 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 344 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, Gölyarısı Mevkii, 102 ada, 121, 122, 123 ve 476 

nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kuzuluk Höyüğünün 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 işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, koordinat listesi ile sit 

fişinin onaylanmasına; 

Kuzuluk Höyüğü 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, 

-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, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, 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  : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2943 SİVAS 

Dosya No : 60.02.22 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyünde sit alanı dışında bulunan, kadastro harici alanda 

tespit edilen Deveizi Tümülüsünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarihli ve 3146 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 345 sayılı dosya inceleme raporu, tescile 

ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, kadastro harici alanda tespit edilen Deveizi 

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 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Deveizi Tümülüsü 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, 

-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, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, 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 : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2938 SİVAS 

Dosya No : 60.07.319 

Kurulumuzun 11.12.2015 tarihli ve 2584 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Zile İlçesi, Yücepınar Köyü, Köyaltı 

Mevkiinde sit alanı dışında bulunan tapunun, 116 ada, 10 parsel ile Uzunöz Köyü, Pazartepe 

Mevkiinde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 104 ada, 7 parselde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve 

Maliye Hazinesine ait taşınmazlardaki Pazar Tepe Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 30.05.2016 tarihli ve 397 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Yücepınar Köyü, Köyaltı Mevkii, 116 ada, 10 parsel ile Uzunöz 

Köyü, Pazartepe Mevkii, 104 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Pazar Tepe 

Yerleşiminin 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 işaretlendiği şekliyle belirlenmesine 

ve sit fişinin onaylanmasına; 

Pazar Tepe Yerleşimi 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, 

-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, 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 : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2930 SİVAS 

Dosya No : 60.00.688 

Kurulumuzun 27.03.2015 tarihli ve 2281 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Merkez, Akbelen Köyü, Köyiçi Mevkiinde 

sit alanı dışında bulunan, kadastro harici alan ile tapunun 3253, 3254, 3255, 3256 ve 3352 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Akbelen Köyü Tarım Kredi Kooperatifi ile Özel Mülkiyete ait 

taşınmazlar üzerindeki Akbelen Roma/Bizans Nekropolünün nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 343 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Akbelen Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 3253, 3254, 3255, 3256 ve 3352 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Akbelen 

Roma/Bizans Nekropolünün 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 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Akbelen Roma/Bizans Nekropolü II. 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, 

-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, 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, 

-günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

-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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