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Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür 
işletme sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında açığa çıkan iki adet mezarın tahrip 
edildiğine, mezarların çıktığı alan ve çevresindeki Roma dönemi nekropol alanının III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak, aynı bölgedeki Roma dönemi yamaç yerleşmesinin de I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya 
Valili ği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 2813 sayılı yazısı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 09.12.2013 gün ve 75383205/164[05.05.53]-
234966 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 
07.01.2014 gün ve 2587 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü’nün 13.01.2014 gün ve 436 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 1079 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.02.2014 gün ve 76 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür 
işletme sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında iki adet mezarın açığa çıktığı alan ve 
çevresindeki 101 ada, 92, 93, 97 parseller, 112 ada, 24, 25, 27, 29, 55 parseller, 113 ada, 10, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 parsellerde tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının 
2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı, aynı bölgedeki 101 
ada, 101, 102, 103, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 160, 161 
parsellerde tespit edilen Roma dönemi yamaç yerleşmesinin de I. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/5.000 ölçekli haritada 
işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 112 ada, 25 
parselde açığa çıkan kültür varlığı mezarları haber vermeyerek tahribine yol açanlar hakkında 
yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 

Roma dönemi yamaç yerleşmesi I. derece arkeolojik sit alanlarında, koruma amaçlı 
imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 
korunacak sit alanıdır.  

2 Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 
yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 
uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 
edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; 
ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden, kömür vb. 
ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.  

6 Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin 
almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Valilikçe yaptırılması zorunludur. 

olarak belirlenmesine,    
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Roma nekropolü III. derece arkeolojik sit alanında Koruma amaçlı imar planı 
yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının; Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. 
Maddesine göre:  

1- Her türlü inşai ve fiziki müdahale için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması 
zorunludur. 

2- İlgili Kurumlarca herhangi bir inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü 
tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilip, sondaj kazı sonuçları (bu alanlarla ilgili 
varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte) Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir 
ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. 

3- Altyapı uygulamalarına ilişkin talepler sondaj kazı sonuçları ile birlikte Koruma 
Bölge Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. 
İçme Suyu, Kanalizasyon vb. alt yapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılarak sonuçlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi, 
herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak alınacak 
Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. 

4- Talep edilen uygulamalara ait yapılacak tüm sondaj kazılarının, bilimsel kazı 
tekniğine uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanının niteliğine göre gerekli ve 
yeterli göreceği sayı ve büyüklükte açmalar halinde yapılması gerekir.  

5- Sit potansiyelinin irdelenmesi amacıyla Koruma Bölge Kurulunca genel sondaj kararı 
verilebilir. 

Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak koşuluyla kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde tevhit ve ifraz yapılabilir. 
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