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Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yakup Köyü, Taşlıgeçit Mevkii’de yapılan kaçak kazı ve 

647,648,649,650,651,652 parseller dahilinde kalan yerleşim alanının tesciline yönelik bilgi ve 
belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.12.2013 gün 
ve 2945 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Amasya Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.01.2014 gün ve 000458 sayılı yazısı, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 11.02.2014 gün ve 33 
sayılı dosya inceleme raporu okundu,  ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda;  

 
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yakup Köyü, Taşlıgeçit Mevkii’de yapılan kaçak kazı ve 

647,648,649,650,651,652 parseller dahilinde kalan yerleşim alanının, 2863  sayılı yasanın 
6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle III.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, belirlenen parsellere III.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 
konulmasına, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve 
belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, bu sit alanında aşağıda belirlenen 
geçiş dönemi koruma-kullanma şartlarının geçerli olduğuna, kaçak kazıyı yapanlar hakkında 
yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, karar verildi. 

 
 

AMASYA İLİ,MERZ İFON İLÇESİ YAKUP KÖYÜ 
III.  DERECE ARKEOLOJ İK SİT ALANI 

GEÇİŞ DÖNEMİ  KORUMA- KULLANMA ŞARTLARI 
 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 3. Maddesine göre: 1-III.derece arkeolojik sit alanları  Koruma- 
kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır.  

 
  
Bu alanlarda, 

1) Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, bu şartlar belirlenirken, 
-Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına,  
-Alana gelecek işlevlerin uyumuna,  
-Gerekli alt yapı uygulamalarına,  
-Öneri yapı gabarilerine,  
-Yapı tekniğine ve malzemesine,  

           -Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini  sağlayacak 
bir biçimde çözümler getirilmesine,  
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2)Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  
3) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde 

planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna,  
4) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu 
alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma 
kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,  

5) III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 
kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
e) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan 
izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

6) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer , kum, 
maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine,  

7) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 
koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,  

8) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke 
kararının geçerli olduğuna,   
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