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Tokat İli, Niksar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesinde Sit alanı dışında bulunan, tapunun 379 ada 62 

ve 70 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait arsa vasıflı taşınmazlardaki inşaat çalışmaları sırasında 

izinsiz kazı sonucunda 70 nolu parselin bölümünde açığa çıkan mezarların tescili, mezarların üzeri ile 

hafriyat sırasında oluşan çukurların kapatılması hususunun değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve E.455421 yazısı ve eki Tokat Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının 29.06.2020 tarihli ve 2020/255951 sayılı raporu; mezarların tescili ile 62 ve 70 nolu 

parsellerindeki yeni yapılanmanın değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.07.2020 tarihli ve 286704 sayılı inceleme raporu; 379 ada 70 parsel 

sınırlarında yapılacak yeni yapılanmaya ilişkin parsel sınırlarını, inşaat alan sınırları ve mezarların ölçülerini 

gösterir Niksar Belediye Başkanlığı’nın 08.07.2020 tarihli ve E.1941 sayılı yazısı; tescile esas ilgili ve 

etkilenen kurum ve kuruluşlarının görüşünü içeren Niksar Belediye Başkanlığı’nın 10.07.2020 tarihli ve 

E.1988 sayılı yazısı, Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.07.2020 tarihli ve E.8206 sayılı 

yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit sınırı haritası incelendi; 

 

            Yapılan görüşme sonucunda: Tokat İli, Niksar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 379 ada 62 ve 70 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait arsa vasıflı taşınmazlardaki 

inşaat çalışmaları sırasında izinsiz kazı sonucunda 70 nolu parselin bölümünde açığa çıkan 2 (İki) adet Roma 

Mezarlarının 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ‘Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yapı grubunun 1'inci Grup Yapı olarak 

belirlenmesine, anıt fişinin onaylanmasına; 

2 (İki) adet Roma Mezarı korunma alanının kararımız eki 1/200 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, korunma alanında yapılacak her türlü uygulama (imar uygulaması, yeni yapılanma, yıkım, 

onarım vb. gibi) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

İlgili belediyesince, 2 (İki) adet Roma Mezar ile korunma alanının güncel uygulama imar planına 

işlenerek plan örneğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine;  

İlgili tapu müdürlüğünce 2863 Sayılı Kanun’un 7.  Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkındaki Yönetmelik gereğince Roma Mezarlarının üzerinde bulunduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi, 379 

ada, 70 parsel nolu taşınmazın beyanlar hanesinde “2 (İki) adet Roma Mezarı 1’inci Grup Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır”. şeklinde kültür varlığı  şerhi ile 62 ve 70 parsellere “Bir Bölümü 2 

(İki) adet Roma Mezarı Korunma Alanında Kalmaktadır” şeklinde korunma alanı belirtmesi yapılarak 

taşınmazların tapu kayıt örneğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesine; 

Roma Mezarlarının bulunduğu alandaki hafriyatta oluşan kazı çukurlarının korunma alanı sınırı 

dışında kaldığından ilgili idaresince değerlendirilmesine; 

Mezarların üzerinin kapatılmasına yönelik talebin ise mezarların bulunduğu alanın tahribata açık 

olması nedeniyle adli tahkikatın tamamlanmasına müteakip ilgili savcılığın görüşü alınarak ilgili müze 

müdürlüğü denetiminde geçici olarak uygun koruma yöntemleri ile kapatılmasına, söz konusu 2 adet mezar 

parsel sınırında yer aldığından parselin bu bölümünde yapılacak istinat duvarına ilişkin projenin mezarları da 

koruyacak şekilde hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, bu süreçte oluşabilecek her türlü tahribata 

karşı gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasına; 
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Hafriyat çalışmaları sırasında yapılan izinsiz kazı olayına yönelik ilgili Müze Müdürlüğünce suç 

duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmayıp açılan suç 

duyurusunun seyri ve sonucundan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine; 

            Tokat İli, Niksar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesinde, tapunun 379 ada, 70 nolu parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait arsa vasıflı taşınmazdaki yeni yapılanmanın korunma alanı dışında kaldığından ile ilgili 

idaresince değerlendirilmesine karar verildi. 

 

 


