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         Karabük İli, Merkez İlçesi, Ödemiş Köyü, Almanmezarlığı mevkiinde 1.derece 

arkeolojik sit alanında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında sit sınırlarının kadastral haritalara aktarılması 

amacıyla irdeleme çalışmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2014 gün ve 334 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

         Karabük İli, Merkez İlçesi, Ödemiş Köyü, Almanmezarlığı mevkiinin Ankara Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun 15.06.2001 gün ve 7379 sayılı kararı ile 2863 

sayılı yasa kapsamında 1. derece arekolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin, aynı karar eki 

1/25000 ölçekli haritada ile sit sınırlarının belirlendiğinin anlaşıldığına, ancak söz konusu 

karar eki haritada yerleşim alanın bir kısmının sit alanı dışında bırakıldığı ve üzerinde kültür 

varlığı bulunmayan alanların ise sit alanına dahil edildiğinin anlaşıldığına, bu nedenle sit 

sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde revize edilerek, yerleşim 

alanı ve nekropol sahasının tümünü kapsayan alanın 1. derece arkeolojik sit, yerleşim alanı ve 

nekropol sahasının çevresinde yoğun seramik buluntularına rastlanılan alanın ise 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

        Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.06.2001 gün ve 7379 sayılı 

kararıyla belirlenen sit sınırlarına göre daha önce tapu kütüğünün beyanlar hanesine konan 

şerhlerde, kararımız eki 1/5000 ölçekli harita ile belirlenen 1. ve 3 derece arkeolojik sit 

alanları ve bu harita doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

arasında imzalanan protokol gereği Karabük Kadastro ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan sit alanında kalan parsellerin 

gösterildiği liste dikkate alınarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına, buna göre daha önce sit 

alanı iken sit dışında bırakılan parsellerin tapu kayıtlarından sit şerhlerinin kaldırılmasına, 

derecesi değişen parsellerin şerhlerinin bu yönde revize edilmesine ve  sit alanına yeni dahil 

edilen parsellere de gerekli şerhlerin verilmesine,  

       1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli 

güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, bu alanda gerçekleştirilecek her türlü 

uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi 

gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik 

sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma 

koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.



 


