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Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum  ve Kaleşah Mahallesinde, özel ve kamu mülkiyetine ait 

alanları konu alan, kurulumuzun 08.07.2019 günlü komisyon raporu ile Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.08.2019 gün ve 370317 sayılı rapor formu ile ilgili 

ve faaliyeti etkilenen idarelerin görüşleri ile tüm işlem dosyası okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum ve Kaleşah Mahallesinde, kurulumuzun 28.02.2019 gün ve 

5019 sayılı kararı gereği bölgenin 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında 

incelenmesi maksadıyla  komisyon oluşturulmasına karar verildiğinin anlaşıldığına; 

08.07.2019 günlü komisyon raporumuzda, 121 ada, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ,46, 47, 48, 

49 ve 50 parsellerde stratiğrafik kesitlerde kiremit mezarlara ait izlere rastlanıldığının 

anlaşıldığına, 

 

Bu parseller haricinde kalan diğer parsellerde yapılan yüzey taramasında çok sayıda seramik 

parçasına rastlanıldığı, yüzeyde ele geçen seramikler tipolojik ve stilistik açıdan 

incelendiğinde kırmızı astarlı Roma Dönemi ince cidarlı seramik tiplerini yansıttığına, 

 

Roma Dönemi kırmızı astarlı ve ince cidarlı seramik parçaları yoğun olarak, Kum Mahallesi, 

121 ada, 14, 15, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parsel ile 121 ada, 51, 53, 54, 

55, 73, 74 parsel yüzeyinde ele geçtiğinin anlaşıldığına, bu parsellerin haricinde içerisinde bir 

konut olan 121 ada, 52 parsel ve Kaleşah Mahallesi, 201 ada, 1 parsel içerinde yapılan 

incelemeler sonucunda çeşitli arkeolojik kalıntılara rastlanıldığının anlaşıldığına,  

 

Tüm bu tespit çalışmaları sonucunda ele geçen arkeolojik veriler, incelenen parsellerde 

arkeolojik değerlere sahip olma potansiyeline  sahip bulunulduğunun kesin bir şekilde 

anlaşıldığına, incelenen parsellerde yapılacak her türlü inşai veya fiziki müdahalenin kontrollü 

bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu parsellerin tümünün, kararımız eki, 1/2000 ölçekli 

haritada belirtildiği şekilde, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan 

tescil fişinin uygun olduğuna, 

 

Bartın İli, Amasra İlçesi, Kum Mahallesi, 121 ada, 52 parsel içerinde yer alan mimari adak 

parçasının 2863 Sayılı Kanun'un 20.maddesi kapsamında emniyet tedbirleri alınmak üzere 

Amasra Müze Müdürlüğü denetimi ve gözetiminde müze müdürlüğüne nakledilmesine karar 

verildi. 

 

 

 







 


