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Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 248 

ada, 5 parselinde kayıtlı, tarla vasıflı, Erbaa Uygulama İmar Planında kent parkı alanında kalan özel 
mülkiyete ait taşınmazın, Kayseri KTVKBK’nın 23.01.1998 tarihli ve 2228 sayılı kararı ile tescil 
edilen Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit içerisine dahil edilmesine yönelik 
Kurulumuzun 10.12.2014 tarihli ve 1846 sayılı kararının iptaline yönelik Davacı tarafından Kültür 
ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada, Tokat İdare Mahkemesinin 2015/623 Esas no ve 
27.07.2016 tarihli kararı ile “söz konusu taşınmazın tescilinin yürütülmesinin 
durdurulmasına”; Tokat İdare Mahkemesinin 2015/623 Esas -2016/88 Karar No ve 16.12.2016 
tarihli kararı ile “5 parselin sit ilanına yönelik yapılan işlemde hukuka uygunluk 
bulunmadığından işlemin iptaline”; Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 
2017/178 esas ve 28.02.2017 sayılı kararı ile “yürütülmenin durdurulması isteminin reddine, 
dosyanın tekemmül sürecinin tamamlanmasına” karar verilen ve bilir kişi raporunda “…5 
parselin I. derece yerine III. derece olarak tescil edilmesinin de koruma amacına hizmet 
edebileceği, III. derece arkeolojik sit alanlarının kanunda “koruma-kullanma kararları 
doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar” tanımlandığı, bu 
kapsamda dava konusu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tekrar tanımlanmasının 
daha doğru olacağı” şeklinde belirtilen taşınmazın III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi 
hususunun değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 
25.05.2017 tarihli ve 488 sayılı dosya inceleme raporu, yer radarı (GPR)  çalışmasına ilişkin Erbaa 
Belediye Başkanlığının 24.05.2017 tarihli ve 1321 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler ile yer radarı (GPR) raporu incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 248 
ada, 5 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür 
varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit olarak 
tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği 
şekliyle belirlenmesine,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının; 

1. Sit ilanından önce uygulama imar planında taşınmaza ilişkin kent parkı kararı bulunması 
nedeniyle Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) yapılıncaya kadar taşınmazda yeni yapılanmaya 
gidilmemesine, sadece yasal izni bulunan yapılarda onarım yapılabileceğine, 

2.Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar 
(kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının 
minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılabileceğine, 
      3.Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 
koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
     4.Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 
    5.Mevcut meyve ağaçlarından ürün alınabileceğine, ancak yeni ağaç dikiminin alanda ilgili 
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin 
raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze 
müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceği şeklinde 
belirlenmesine;            1/2 
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2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-

KHK-648/42 md.) “…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde 
koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 
kuruluna vermek zorundadır…” şeklinde belirtilmiş olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 
kurumca üç yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının (KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve 
sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına, 

248 ada, 7 parselde kayıtlı I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Horoztepe Nekropolündeki 
güncel mezarların tespitine yönelik Erbaa Belediyesince yaptırılmış olan yer radarı (GPR) 
çalışmasından alandaki verilen yaklaşık -4m. derinlikte olduğu, Erbaa Uygulama İmar Planındaki 
kent parkı alanında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılmış olan sondaj kazı çalışmasında ise -4m. 
derinliğe kadar inilmemiş olduğu anlaşıldığından kent parkı alanın tamamında yer radarı (GPR)  
çalışması yapılarak çalışma sonucunun Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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