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Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Güneygölcük Köyünde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 129 ada, 10 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Güneygölcük Köy Tüzel Kişiliğine ait, mezarlık vasıflı taşınmazın bir 

bölümünde Şeyh Mecid Yatırı’ nın incelenmesi yönelik Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede tespit 

edilen Koç Kayası Tümülüsü tesciline yönelik belgelerin hazırlanmasını içeren Kurulumuzun 21.07.2020 

tarih ve 6114 sayılı kararı doğrultusunda tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2020 tarihli ve 397066 sayılı inceleme raporu ile 

tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Reşadiye Kaymakamlığı’ nın 

14.10.2020 tarih ve 2016 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 28.10.2020 tarihli ve 

E.2020140779 sayılı, Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İL Müdürlüğü’ nün 30.10.2020 15214 sayılı yazıları 

ile 23.112020 tarihli şahıs başvurusu ve ekleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası 

incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Güneygölcük Köyünde, sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 129 ada, 10 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Güneygölcük Köy Tüzel Kişiliğine ait, mezarlık 

vasıflı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Koç Kayası Tümülüsü’ nün 2863 Sayılı Kanun kapsamında 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/500 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına;   

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke 

Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Koç Kayası Tümülüsü I. derece arkeolojik 

sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

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 tescil edilen taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir bölümü Koç Kayası Tümülüsü I. 

derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.” şeklinde kültür varlığı şerhi konularak tapu kayıt örneğinin 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

Kararımız eki sit sınırı içerisinde kalan ve Şeyh Mecid Yatırı olarak bilinen mezarın 2863 Sayılı Kanun 

kapsamında özellikler göstermemesi nedeni ile tescilinin gerek olmadığına; 

Çevresinde mezarların yer aldığı Tümülüs üzerinde yeni defin işlemlerinin devam etmesi durumunda 

ilerde yapılacak bilimsel kazı çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğinden sit alanı içerisinde yeni defin 

işlemleri yapılmamasına, mevcut mezarlarda yapılacak olası düzenlemeler öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi.  

 

 


