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             Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Siteler Mahallesi’nde, I. Derece Arkeolojik Sit alanında 

bulunan, 5/3 ada, 4803 parselin bulunduğu alan, Kurulumuz’un 08.02.2012 tarih ve 234 sayılı 

kararında sit alanı sınırları genişletilerek III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen, Kurulumuz’un 

23.05.2012 tarih ve 416 sayılı kararında sit alanı sınırları II. ve III. Derece olarak belirlenen, 

Kurulumuz’un 29.08.2012 tarih ve 554 sayılı kararında alanın II. Derece olan kısmına ilişkin 

taleplerin ilgili Müze Müdürlüğünce yapılacak bilimsel araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları 

sonucunda hazırlanacak rapor, belge ve dokümanların Kurulumuza sonra değerlendirilebileceğine 

karar verilen Kurulumuz’un 03.07.2013 tarih ve 1101 sayılı kararında 4803 parselde bulunan ve II. 

derece Arkeolojik sit alanında kalan alanda üniversiteler tarafından sistematik arkeolojik kalıntıların 

sürdürülmesine, taşınabilir arkeolojik kalıntıların Müze Müdürlüğüne taşıtılmasına karar verilen, 

Kurulumuz’un 23.10.2013 tarih ve 1230 sayılı kararı ile alanda gerçekleştirilen sondaj kazılarında 

yoğun kültür varlığı ortaya çıkması nedeniyle II. derece sit Alanı olarak ilan edilen alanın 

derecelendirme çalışmalarının yapılmasına ve sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesine karar 

verilen, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 24.10.2013 tarih ve 230 sayılı kararı gereği 

alınan Kurulumuz’un 13.11.2013 tarih ve 1264 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan 

edilen, Kurulumuz’un 12.02.2014 tarih ve 1382 sayılı kararı ile 4803 parsele ilişkin konunun ilgili 

Müzesince ilave sondaj çalışmaları yapılmasından sonra yeniden değerlendirilmesine karar verilen, 

Kurulumuz’un 15.10.2014 tarih ve 1716 sayılı kararı ile sondaj kazılarının parselin geneline 

yayılmasından sonra konunun değerlendirilmesine karar verilen 4803 parsele ilişkin Bursa İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.12.2014 tarih ve 4021 sayılı yazısı eki Müze Müdürlüğü uzman 

raporu ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

            Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Siteler Mahallesi’nde, I. Derece Arkeolojik Sit alanında 

bulunan, 5/3 ada, 4803 parselin bulunduğu alanda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının uygun 

olduğuna, sondaj çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, Kültür Varlıkları 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 24.10.2013 tarih ve 230 sayılı kararı gereği ilgili parselin sit 

durumunun değerlendirilmesi amaçlı Müze Müdürlüğü tarafından 4803 parselde gerçekleştirilen ve 

uzman raporunda sondaj kazılarında herhangi bir kültür varlığı tespit edilmediği belirtildiğinden 

Kurulumuz’un 13.11.2013 tarih ve 1264 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 

alan içerisinde kalan 4803 parselin sit durumunun III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 

edilmesine karar verildi. 


