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Amasya İli, Merkez, Sarımeşe Köyü, Aktaş Mevkii’nde, Samsun Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.06.2003 gün ve 675 sayılı kararı ile tescilli Sıvalar (Aktaş) 
Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 117 ada, 288 parseldeki ağaç 
ve ağaç köklerinin kesilmesine ilişkin mülk sahibinin başvurusu üzerine Müze Müdürlüğünce 
hazırlanan rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.08.2019 
gün ve 659154 sayılı yazısı, anılan taşınmazda tespit- tescil edilen mevcut tabiat varlığı ya da doğal 
sit alanı bulunmadığına dair Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tarihsiz, 8878 sayılı 
yazısı, sit alanındaki parsellerin Kadastro Kanunu’nun 22-a maddesi gereğince 2011 yılında yapılan 
yenileme sonucunda ve 2016 yılında yapılan ifraz sonucunda değiştiğine dair belgelerin iletildiği 
Amasya Kadastro Müdürlüğü’nün 20.12.2019 gün ve 4848297 sayılı yazısı, sit alanı sınırlarının 
sayısallaştırılması gerektiğine ve sit alanında yapılan ifraza ilişkin kurul kararı bulunmadığına dair 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.01.2020 gün ve 33 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merkez, Sarımeşe Köyü, Aktaş Mevkii’nde, Samsun Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.06.2003 gün ve 675 sayılı kararı ile tescilli Sıvalar(Aktaş) 
Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 117 ada, 288 parselde bulunan 
ağaç ve ağaç köklerinin kesilmesinin höyük zeminine müdahale içermesi, höyük tabakalarında 
tahribata ve arkeolojik dokusunun bozulmasına yol açacak olması, 5.11.199 gün ve 658 sayılı ilke 
kararına göre I. derece arkeolojik sit alanlarının bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit 
alanları olması ve bu alanlarda toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 
yasaklanması nedeniyle, anılan parseldeki ağaç ve ağaç köklerinin kesilmesinin uygun olmadığına, 

Sıvalar (Aktaş) Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanında, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 
22.a maddesi gereğince 2011 yılında yapılan yenileme sonucunda değişen parsel numaraları esas
alınarak, sayısallaştırma çalışmaları kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekteki
1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul
edilmesine, buna göre I. derece arkeolojik sit alanında kalan parsellerin yenileme sonucu 166 ada, 1
parsel ile 117 ada, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 nolu
parseller olarak güncellenmesine ve bu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı”
olduğuna dair şerh konulmasına; yenileme sonucu oluşan 275 ve 276 parsellerde yapılan ifrazın ise
zemine müdahale içermediğinden yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, ancak söz konusu
ifraza ilişkin detaylı bilgi ve belgelerin kurulumuza sunulmasına,

Bu sit alanında, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit 
alanlarına ilişkin hükümler doğrultusunda, ekte belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 

AMASYA İLİ, MERKEZ, SARIMEŞE KÖYÜ, AKTAŞ MEVKİİ, SIVALAR 
(AKTAŞ) HÖYÜĞÜ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINA AİT 

      GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

1) I. derece arkeolojik sit alanı korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanıdır. Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar
planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gereklidir.
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2) Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz, ancak resmi ve özel kuruluşlarca
zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün ve varsa
kazı başkanının görüşüyle konu koruma kurulunda değerlendirilir.

3) Yeni tarımsal alanlar açılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam
edebilir, koruma kurulunca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilir.

4) Höyük ve tümülüslerde 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 vb. ocakları
açılamaz; toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi,
açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler koruma kurulundan izin
alınarak yapılabilir.

7) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.

8) İlgili Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlatılıp koruma bölge
kuruluna verilmesi zorunludur. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı
takdirde koruma bölge kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içinde
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları geçerlidir.
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