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Tokat İli, Merkez İlçesi, Dodurga Köyü, sit dışında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ham toprak 

vasıflı 104 ada, 2 parsel nolu taşınmazın kiralanmasına yönelik Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede 

tespit edilen Dodurga Tümülüsü’ nün tescilinin değerlendirilmesini istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’ nün 27.08.2021 tarihli ve 1662762 sayılı yazısı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.10.2021 tarihli ve 982208 sayılı inceleme raporu ve ekleri ile 

tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşlarının görüşünü içeren Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ nün 14.10.2021 tarihli ve 1977076 sayılı, Tokat Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 

25.10.2021 tarihli ve 3147519 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ nün 06.11.2021 tarihli ve 1718352 sayılı, 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 12.11.2021 tarihli ve 2021349315 sayılı yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi. 

 Yapılan görüşme sonucunda: Tokat İli, Merkez İlçesi, Dodurga Köyü, sit dışında mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, ham toprak vasıflı 104 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Dodurga 

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;   

Dodurga Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 

olarak; 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 maddesindeki hükümlerden, “e” bendinde belirtilen 

“Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin 

işlemlerinin yapılabileceğine” şeklindeki hükmü dışındaki hükümlerinin belirlenmesine; bu kapsamda 

Tümülüsün topografyasının bozulmasına neden olacağından sit alanında yeni defin yapılmaması gerektiğine; 

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 104 ada, 2 parsel nolu taşınmazın beyanlar hanesinde “Bir bölümü Dodurga Tümülüsü I. derece 

arkeolojik sit alanında kalmaktadır.” şeklinde belirtme tesisi işlemi yapılarak tapu kayıt örneğinin Sivas 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

Sit alanında ve çevresinde yayılan mezar/mezarlığın günümüz mezarlarını ve benzerlerini içerdiğinden 

2863 Sayılı Kanun kapsamında özellik göstermemesi nedeni ile ayrıca korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilinin uygun olmadığına karar verildi.    

 

 


