
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 57.00.717-772 
Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2018-217 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.04.2018-5278 SİNOP 
Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Balatlarüstü Mevkii’nde, III. derece arkeolojik sit alanı 

içinde kalan, özel mülkiyete ait 251 ada, eski 14/yeni 121, 122, 123 parsellerdeki yapılaşma 
taleplerine ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.11.2017 gün ve 3628 
sayılı yazısı, söz konusu parsellerde Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında, 122 ve 123 
parsellerde ortaya çıkan ve 19.07.2017 gün ve 4568 sayılı kurul kararı ile tescil edilen antik 
kalıntılar ile yakın çevresindeki anıtsal yapılar birlikte değerlendirildiğinde, alanın antik döneme 
ait önemli bir yerleşim yeri olduğundan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair 
rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze 
Müdürlüğü’nün 02.02.2018 gün ve 99483 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Sinop Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tarihsiz, 963 sayılı yazısı, Sinop Belediyesi’nin 22.03.2018 gün ve 
1016 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
16.04.2011 gün ve 3071 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
21.03.2014 gün ve 1705 sayılı, 14.10.2016 gün ve 3834 sayılı, 26.05.2017 gün ve 4437 sayılı, 
26.05.2017 gün ve 4433 sayılı, 19.07.2017 gün ve 4568 sayılı, 29.03.2018 gün ve 5154 sayılı 
kararları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.04.2018 
gün ve 274 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 29.03.2018 
gün ve 5154 sayılı kararımız gereği yerinde yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Balatlarüstü Mevkii, III. derece arkeolojik sit alanı 
içinde kalan, özel mülkiyete ait 251 ada, eski 14/yeni 121, 122, 123 parsellerdeki Müze 
Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında, 122 ve 123 parsellerde ortaya çıkan ve Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.07.2017 gün ve 4568 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, yüksek kalitede mozaik taban döşemelerinin de 
bulunduğu antik kalıntıların Hellenistik Pontus Krallığı’nın saray kompleksine ait kalıntılar 
olduğu anlaşıldığından, söz konusu 251 ada, 122 ve 123 nolu parsellerin I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, sit alanı sınırlarının ve koordinatlarının ekli haritada işaretlendiği 
şekilde kabul edilmesine, buna göre söz konusu parsellerde yapılaşmaya gidilemeyeceğine; 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen 251 ada, 122, 123 parsellerin 
güneybatısında tescilli Balatlar Kilisesi I. derece arkeolojik sit alanının, güneydoğusunda tescilli 
Roma Sarnıcı ve koruma alanının, sarnıcın güneyindeki 98 ada, 41 parselde de tescilli su kanalı 
ve destek duvarının bulunduğu dikkate alındığında, bu bölgenin antik döneme ait önemli bir 
yerleşim yeri olduğu ve arkeolojik potansiyel taşıdığı anlaşıldığından bu bölgedeki 14.10.2016 
gün ve 3834 sayılı kararımız ile tescilli mevcut III. derece arkeolojik sit alanının sınırlarının 
tescilli Roma Sarnıcı ve koruma alanını, tescilli su kanalı ve destek duvarını ve çevresindeki 
taşınmazları içine alan, 98 ada, 2, 7, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41(yeni 48) 
parselleri kapsayacak şekilde, ekteki aynı kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen 
koordinatlar doğrultusunda genişletilmesine ve söz konusu parsellerin III. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, anılan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı 
olduğuna dair şerh konulmasına;  

III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan tescilli Roma Sarnıcı’nın 16.04.201 gün ve 
3071 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırının iptal edilerek yine aynı ekli haritada 
işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu koruma alanı 
içinde yapılaşmaya gidilemeyeceğine; 

I. ve III. 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. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; buna göre  
I. derece arkeolojik sit alanları kesin yapı yasaklı alanlar olduğundan bu sit alanı içinde 
yapılaşmaya gidilemeyeceğine, III. derece arkeolojik sit alanında kalan ve Müze Müdürlüğünce 
yapılan sondaj kazılarında herhangi bir kültür varlığına rastlanmayan 251 ada, 121 parselde geçiş 
dönemi koruma-kullanma şartları doğrultusunda yapılaşmaya gidilebileceğine, temel hafriyatının 
Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, herhangi bir buluntuya rastlandığı takdirde 
çalışmaların durdurularak konunun kurula iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 57.00.808 

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2018-217 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.04.2018-5270 SİNOP 
Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, kısmen 

tescilli yapıların koruma alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait 12 pafta, 151 ada, 217 parselde 
inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan taşınmaz kültür 
varlıklarının tescil edilmesi, bu parseldeki kültür varlıkları çevre parsellere yayılım 
gösterdiğinden, 27.02.2015 gün ve 2433 sayılı kararla tescilli mevcut III. derece arkeolojik sit 
alanı sınırlarının güney-güneybatı yönde genişletilmesi talebine dair rapor ve belgelerin 
gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.01.2018 gün ve 8823 sayılı 
yazısı, Sinop Müze Müdürlüğü’nün 17.01.2018 gün ve 49585 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 22.01.2018 gün ve 27695 sayılı, 25.01.2018 gün ve 
35717 sayılı yazıları, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.01.2018 gün ve 350 sayılı, 
07.02.2018 gün ve 449 sayılı yazıları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2018 gün ve 
404479 sayılı yazısı, X. Orman Bölge Müdürlüğü’nün 08.02.2018 gün ve 33886 sayılı yazısı, 
Sinop Belediyesi’nin 25.01.2018 gün ve 358 sayılı, 05.02.2018 gün ve 460 sayılı yazıları, Samsun 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.06.2011 gün ve 3129 sayılı kararı, 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2017 gün ve 4138 sayılı, 
27.02.2015 gün ve 2433 sayılı, 21.02.2018 gün ve 5053 sayılı kararları, konuya ait Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.04.2018 gün ve 273 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 21.02.2018 gün ve 5053 sayılı 
kararımız gereği yerinde yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, kısmen 
tescilli yapıların koruma alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait 12 pafta, 151 ada, 217 parselde 
inşaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan ve ekli vaziyet 
planında yerleri ve koordinatları gösterilen antik kalıntıların 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ekteki tecil fişinin 
uygun olduğuna,  

151 ada, 217 parselde açığa çıkan kalıntıların çevre parsellere doğru yayılım göstermesi 
ve arkeolojik açıdan potansiyel taşıması nedeniyle 151 ada, 217 parsel ve çevresindeki parselleri 
kapsayan, bir kısmı tescilli yapıların koruma alanında kalan ve 27.02.2015 gün ve 2433 sayılı 
kararı ile tescilli mevcut III. derece arkeolojik sit alanına ilave edilerek genişletilmesi istenen 
öneri alanın, söz konusu III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarına ilave edilmeden, 2863 sayılı 
yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 
sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki sit fişinin uygun olduğuna, III. derece arkeolojik sit 
alanında kalan 465 ada, 1, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 94, 119, 123, 126, 132, 133, 136, 
139, 141 parseller, 151 ada, 182, 217 parseller ve 466 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 115, 116 parsellerin 
tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. 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 III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; buna göre III. derece arkeolojik sit alanında kalan ve tescilli antik kalıntıların 
bulunduğu 151 ada, 217 parselde yeni yapılanma talebinin, tescilli kalıntılara zarar vermeden ve 
bu kalıntıları koruyacak şekilde hazırlanacak yeni yapılanma projesinin kurulumuza 
sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 
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