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 Yalova İli, Altınova İlçesi, Soğuksu Köyü sınırlarında kalan, sit dışı, tescilsiz, tapulama harici alanda 

tespit edilen antik taş ocağına ilişkin Yalova İl Jandarma Komutanlığı’nın21.07.2015 tarih ve 13028 sayılı 

yazısıve ekleri, raportör raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

 Yalova İli, Altınova İlçesi, Soğuksu Köyü sınırlarında kalan, sit dışı, tescilsiz alanda tespit edilen antik 

dönem taş ocağının bulunduğu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle  “2. Derece Arkeolojik Sit Alanıilan 

edilmesine, alana ilişkin güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına,geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, 658 sayılı ilke kararının 2. Maddesi gereği; 

-Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, 

korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni 

yapılaşmaya izin verilmemesine, ancak;  

 

 -Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı 

doğrultusunda yapılabileceğine, 

 

 -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,  

 

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

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

 

 -Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, 

WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine, 

 

 -Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,olarak belirlenmesine karar 

verildi.AslıGirulu Müdürü 
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