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Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızılköy Köyü içme suyu çalışmalarında ortaya çıkan kalıntıların 

Eskibağlar Höyüğüne çok yakın bir konumda olması nedeniyle Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca irdelenmesini talebini içeren Kurulumuzun 24.02.2017 tarih ve 
3433 sayılı kararı gereğince Bölge Kurulu uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme 
sonucunda hazırlanan 16.03.2017 tarihli ve 269 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Tokat İli, Merkez İlçesi, Kızılköy Köyü, 109 ada, 22 ve 17 nolu parsel, 110 ada, 3 ve 1 nolu 
parsel ve 191 ada, 1 nolu parsellerde bulunan Kurulumuzun 30.01.214 tarih ve 1319 sayılı kararı ile 
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Eskibağlar Höyüğü sit sınırlarının irdelenmesine 
yönelik yapılan çalışma sonucunda sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği 
şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesine, sit fişinin onaylanmasına;  

Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 
ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 
belirlenmesine; 

Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartlarının; 

-Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, 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 uygulamaya geçilebileceğine; 

-Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
-Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
-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, 
-Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine  
-Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma 
Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine; 

Kızılköy İçme Suyu çalışmalarının kararımız eki haritada I. ve III. derece arkeolojik sit alanı 
olarak sınırları gösterilen Eskibağlar Höyüğü ve Yerleşimi I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir 
inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, III. derece arkeolojik sit alanında çalışma yapılması 
durumunda  ilgili Müze Müdürlüğü 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 uygulamaya geçilebileceğine; 

Kızıl Köy içme suyu çalışmalarının gerçekleştirilmesi aşamasında 2863 sayılı Kanun 
kapsamına giren kültür varlıkları bulunmasına rağmen, 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesinde 
belirtilen haber verme zorunluluğuna aykırı hareket edilmiş olduğu anlaşıldığından ilgililer 
hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine karar verildi.  
 

 
 
 




