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Toplantı Tarihi ve No  : 23/03/2016 - 159                                         Toplantı Yeri 

Karar tarihi ve No        : 23/03/2016 -  2478                                                                          

Kocaeli 
 

Sakarya Ġli, Pamukova Ġlçesi, Akçakaya Köyü’nde bulunan, sitdıĢı/tescilsiz alanlarda tespit 

edilen kültür varlıklarına iliĢkin, Mesut BAKLA’nın baĢvurusu ve raportör raporu okundu, ekleri 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Sakarya Ġli, Pamukova Ġlçesi, Akçakaya Köyü’nde, Y:500519.280 ,  X:4484696.670 (UTM 3 

DER. ITRF) koordinatlarında tespit edilen kaya mezarının tescil edilmesine ve koruma grubunun 2. 

Grup olarak belirlenmesine, koruma alanının ekte haritada belirtildiği Ģekilde belirlenmesine, yapıya 

iliĢkin belgeleme iĢlemlerinin yapılmasına ve rölövesinin hazırlatılarak Kurulumuza iletilmesine, gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına; Sakarya Ġli, Pamukova Ġlçesi, Akçakaya Köyü’nde, 

Y:500287.440, X:4484443.970 (UTM 3 DER. ITRF) koordinatlarında tespit edilen mezar stelinin 

gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak ilgili birimlerce Müze Müdürlüğüne taĢıtılmasına ve çevirisinin 

yapılarak envanter kaydının alınmasına; Sakarya Ġli, Pamukova Ġlçesi, Akçakaya Köyü’nde bulunan, bir 

adet sunağın ve bunun çevresinde tespit edilen mimari parça ve keramiklerin bulunduğu sitdıĢı/tescilsiz 

alanın ekte belirtildiği Ģekilde “Akçakaya Gediktepe II.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak ilan 

edilmesine, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına, geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının;  

 "-Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda yeni 

yapılaĢmaya izin verilmemesine, ancak; 

- Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam 

edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,  

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık 

otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma kurulundan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine" olarak belirlenmesine karar 

verildi. 

 

 

      BAġKAN                                                     BAġKAN YARDIMCISI                               

       Doç Dr. Ġbrahim AġIK              Prof. Dr. E. Özlem AYDIN 

      bulunmadı                                                           

                                                                          

    

 

                     ÜYE                        ÜYE  

    Yrd. Doç. Dr. Nurperi AYENGĠN                                                            Zinnur BÜYÜKGÖZ                                   

                                                     bulunmadı 

ÜYE 

   Yrd. Doç. Dr. Ramazan UYKUR 

 

ÜYE                                                                                          ÜYE 

                 Erol ÇALIġKAN                                                                               Hatice SATOĞLU 

                       

                        ÜYE            

                                        Sakarya Müze Müdürlüğü Tem. 

             MurĢit YAZI                         

     

  ÜYE           ÜYE 

           Pamukova Belediyesi Tem. 

                                                                  

              
                                                                                                           Dosya No: 54.07.60 – B.P.                                                    

  

ÜYE 

     Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Tem. 

 

     

Ġmza 
 


