
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3287 SİVAS 
Dosya No : 58.10.109 
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Yavu Köyü sınırları içerisinde bulunan Kale Dağı’na halkın 

yararlanabileceği bir piknik alanı yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesi 
istemini içeren Yavu Köyü Muhtarının 14.09.2015 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 15.06.2016 tarihli ve 471 sayılı inceleme raporu, tescile esas ilgili ve 
etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Yavu/Camii Mahallesi (Yavu Köyü), Gedik Mevkiinde bulunan, 
tapunun 130 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kale Dağı 
Kalesinin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına ve 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 Kale Dağı Kalesi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak belirlenmesine; Kale Dağı üzerinde Kale Dağı Kalesi yer alması 
nedeniyle alanın piknik alanı yapılması talebinin uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3290 SİVAS 
Dosya No : 58.09.90 
Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü’nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi’nin III. derece arkeolojik sit geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, sit haritasının ve sit fişinin değerlendirilmesi 
istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 23.12.2016 tarihli ve 992 sayılı 
dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 28.09.2016 tarihli ve 3035 sayılı kararı okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler ile sit haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü, 118 ada, 40 nolu parselin bir kısmında yer alan 
tescilli Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi’nin III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 
ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, III. derece 
arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kurulumuzun 28.09.2016 
tarihli ve 3035 sayılı kararı ile yapılması istenen sondaj kazı çalışması sonrasında 
değerlendirilmesine; 

Tescilli Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi’nin, Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü, 118 ada, 
40 nolu parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde kaldığı anlaşıldığından taşınmazın bir kısmı üzerinde 
Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi’nin kalmakta olduğunun belirtmesi yapılarak taşınmazın tapu 
kütüğü beyanlar hanesine “III. derece arkeolojik sit” olduğuna dair kültür varlığı şerhinin 
konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3370 SİVAS 
Dosya No : 60.06.74 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Koruluk Köyü, Boncuk Mevkii’nde sit alanı dışında kaçak kazı 

incelemesinde, tapunun 115 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait taşınmazda 
tespit edilen Boncuktepe Mevkii Tümülüsü’nün tescil edilmesi ve alandaki kaçak kazı 
çukurlarının kapatılmasına izin verilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 11.04.2016 tarihli ve 1036 sayılı yazısı ile 26.08.2016 tarihli ve 2220 sayılı 
yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 31 sayılı 
dosya inceleme raporu, tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları 
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Koruluk Köyü, Boncuk Mevkii’nde bulunan, 115 ada, 1 parselde 
kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Boncuktepe Mevkii Tümülüsü’nün 2863 
sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 
kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 
658 sayılı İlke Kararı’nın 1. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Boncuktepe Mevkii 
Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak 
belirlenmesine; 

Boncuktepe Mevkii Tümülüsü’ndeki kaçak kazı olayına ilişkin Tokat Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğün’ce soruşturma açılması istenilmiş olunduğundan ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığının görüşü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü 
uzmanları denetiminde kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3343 SİVAS  
Dosya No : 44.02.29 
Malatya İli, Arapgir İlçesi, Onar Mahallesinde bulunan Sivas Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.2011 tarihli ve 2311 sayılı kararı ile I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Onar Köyü Kaya Mezarları’nın, onaylı sit haritasında 
kadastro farklılıkların olduğunun anlaşılması üzerine konuya açıklık getirilmesine yönelik alınan 
Kurulumuzun 31.03.2016 tarih ve 2728 sayılı kararı ile kadastro farklılığının düzeltilerek Kaya 
Mezarlarının sit sınırının güncellenmesi ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 
belirlenmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.01.2017 
tarihli ve 22 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda; 

Onar Mahallesi Kaya Mezarları’nın 1’inci derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 
1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle güncellenmesine, güncelleme sonucunda bir kısmı 
1’inci derece arkeolojik sit alanında kalan Malatya İli, Arapgir İlçesi, Onar Mahallesi, 151 ada, 4 
ve 5 parsel nolu, 152 ada, 2 ve 3 parsel nolu, 206 ada, 4, 5, 6 ve 55 parsel nolu taşınmazların 
beyanlar hanesine “Bir Kısmı Onar Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanında 
Kalmaktadır” kaydının konulmasına; 

Onar Mahallesi Kaya Mezarları 1’inci derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
tarih ve 658 sayılı ilke kararı 1’inci derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları 
hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3338  SİVAS  
Dosya No : 44.00.46/44.00.58/44.00.67/44.00.110 
Malatya İli, Battalgazi İlçesinde bulunan sit alanı dışında, tescilli Hükümet Konağı, İnönü 

Anıtı, Hacı Yusuf (Yeni) Cami ve Belediye (Çarşı) Hamamı için Sivas Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen 
korunma alanı sınırı dahilindeki İzzetiye Mahallesi 99 ve 126 adalarının korunma alanından 
çıkarılması istemi ile korunma alanının güncellenmesine ilişkin, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün 
27.12.2016 tarihli ve E.00000197828 sayılı yazısı ile Kurul raportörlerinin 19.01.2017 tarihli ve 
38 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda: 

Malatya İli, Battalgazi İlçesinde bulunan sit alanı dışında, tescilli Hükümet Konağı, İnönü 
Anıtı, Hacı Yusuf (Yeni) Cami ve Belediye (Çarşı) Hamamı için Sivas Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen 
korunma alanı sınırının kararımız eki haritada belirlendiği şekli ile güncellenmesine, korunma 
alanı içinde kalan ve karar eki listede kadastro bilgileri belirtilen taşınmazların beyanlar hanesine 
“Tamamı Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” veya “Bir Kısmı Taşınmaz Kültür 
Varlığı Korunma Alanındadır” kaydının konulmasına, belirlenen Korunma Alanı dahilinde 
yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleden önce Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3348  SİVAS  
Dosya No : 44.05.17 
Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Sürmelipınar Mevkiinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 805 ve 3193 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Malatya 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 
15.06.2016 tarihli ve 2868 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak 
uygun bulunan Dervişin Tepesi Arkeolojik Yerleşimi’nin nihai tescilinin değerlendirilmesi 
istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 02.01.2017 tarihli ve 2 sayılı 
dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları 
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesinde bulunan, tapunun 805 ve 3193 nolu 
parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Dervişin Tepesi Arkeolojik 
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına ve 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 Dervişin Tepesi Arkeolojik Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3292 SİVAS 
Dosya No : 58.06.112 
Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 

Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde 
Mancılık Göleti Projesi kapsamında kaya malzeme ocağında tespit edilen, Kurulumuzun 
02.03.2016 tarih ve 2623 sayılı kararı ile alanın mahiyetinin anlaşılabilmesi için sondaj kazısı 
istenilen; Kurulumuzun 17.08.2016 tarih ve 2978 sayılı kararı ile ise kaya malzeme ocağının 
yerinin değiştirilmiş olması nedeniyle tescili prensip olarak uygun bulunan Boğazören 
Nekropolü’nde sondaj kararının Kurulumuzda yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas 
Müze Müdürlüğü’nün 06.10.2016 tarih ve 1784-4623 sayılı yazısı ile Boğazören Nekropolü’nün 
nihai tesclinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 
26 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda: 

Boğazören Nekropolü ‘nde Kurulumuz tarafından 02.03.2016 tarih ve 2623 sayılı kararla 
istenilen sondaj kazısının kaya malzeme ocağı sahasının yerinin değiştirilmiş olması nedeniyle 
yapılmasına gerek olmadığına; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 
Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde 
tespit edilen Boğazören Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden 
olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, rapor eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 
şekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;  

Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 
Malına ait, tapunun 109 ada, 219 ve 220 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde 
bulunan Boğazören Nekropolü III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartlarının; 

- Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazısı sonuç 
raporunun müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 
yapılmasına, 

- Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 
uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 
kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılmasına 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
- Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 
- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine  
- Vasfı mera olan taşınmazların sit alanında kalan kısmının tarım dışına çıkarılacak olması 

durumunda 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün görüşünün alınmasına,  

- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 
Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-
KHK-648/42 md.) gereğince ilgili kurumca üç yıl içerisinde Boğazören Nekropolü III. Derece 
Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı İmar Planının (KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak 
üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3291 SİVAS 
Dosya No : 58.09.13 
Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Emlakkale (Kale) Köyü sınırları dahilinde yer alan I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma Kalesi’nin sit sınırının güncellenmesi/sayısallaştırılmasına 
yönelik Sivas Valiliği Müze Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 1569 sayılı yazısı eki 
koordinatlar doğrultusunda sit paftasının hazırlanarak Kurulumuza sunulması istemini içeren 
Kurulumuzun 16.06.2016 tarihli ve 2903 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 06.012017 tarihli ve 9 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler ile öneri sit haritaları incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Emlakkale (Kale) Köyü, Kale Mevkiinde bulunan, tapunun 126 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan tescilli Roma Kalesi’nin I. derece arkeolojik sit 
sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle güncellenerek yeniden 
belirlenmesine, 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 Roma Kalesi I. 
derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3350 SİVAS  
Dosya No : 44.05.23 
Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik Mahallesinde sit alanı dışında bulunan, tapunun 

109 ada, 257 nolu parselinde kayıtlı, Kadastro Mahkemesinde davalı taşınmazın bir bölümü 
üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2016 tarihli ve 2866 sayılı kararı ile I. derece 
arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kaletepe Arkeolojik Yerleşimi’nin nihai 
tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 
02.01.2017 tarihli ve 1 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 
Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda; 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik Mahallesinde bulunan, tapunun 109 ada, 257 nolu 
parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kaletepe Tepesi Arkeolojik 
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına ve 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 Kaletepesi Arkeolojik Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3369 SİVAS 
Dosya No : 60.06.68 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Ayranpınar Köyü, Dağyolu Mevkii’nde sit dışında bulunan, Tescil 

Harici Alan ile tapunun 117 ada, 73, 74, 75, 150, 152, 153 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri 
Özel/Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 
16.10.2015 tarihli ve 2475 sayılı kararı ile arkeolojik sit olarak tescil edilmesi prensip olarak 
uygun Ayranpınar Yamaç Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.01.2017 tarihli ve 23 sayılı dosya inceleme raporu, 
tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Ayranpınar Köyü, Dağyolu Mevkii’nde, Tescil Harici Alan ile 
117 ada, 73, 74, 75, 150, 152, 153 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bir bölümü üzerindeki 
Ayranpınar Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden 
olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği 
şekliyle 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 Ayranpınar Yamaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3349 SİVAS  
Dosya No : 44.05.25 
Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Gedikağzı Mahallesi, Kaleönü Mevkiinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 1442 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın bir 
bölümü üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2016 tarihli ve 2867 sayılı kararı ile I. 
derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Kale Mevkii Arkeolojik 
Yerleşimi ile Kaya Mezar Odaları I-II’nin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 02.01.2017 tarihli ve 3 sayılı dosya inceleme 
raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Gedikağzı Mahallesi, Kaleönü Mevkiinde bulunan, 
tapunun 1442 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen Kale Mevkii 
Arkeolojik Yerleşimi ile Kaya Mezar Odaları I-II’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı 
yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli 
haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve 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 Kale Mevkii Arkeolojik Yerleşimi ile Kaya 
Mezar Odaları I-II 1. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 
olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 181 Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 3344 SİVAS  
Dosya No : 44.01.89 
Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde sit dışında bulunan, 

tapunun 128 ada, 28 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 748.700,00m² 
yüzölçümlü taşınmazın satışının, ilgi yazı eki ifraz beyannamesi krokisinde sınırları gösterilen 
5.779,12m²lik kısmının kamu yararı kararına esas kamulaştırma planına göre yol yapım ve 
emniyet sahası içerisinde kaldığından yola terki ile taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen 
İskendertepe Tümülüsleri I-II’nin tescilinin değerlendirilerek konuya ilişkin Bakanlığımız 
görüşüne esas Koruma Bölge Kurulunun görüşünün bildirilmesi istemini içeren Malatya Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24/05/2016 tarihli ve 2438 sayılı yazısı, ekleri; Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 34 sayılı dosya inceleme raporu, 
Kurulumuzun 19.08.2016 tarihli ve 3004 sayılı kararı ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 
Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde bulunan, tapunun 
128 ada, 28 parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen İskendertepe 
Tümülüsleri I-II’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür 
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit 
fişinin onaylanmasına ve 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 
İskendertepe Tümülüsleri I-II’nin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 

128 ada, 28 parselin, Kamu yararı kararına esas kamulaştırma planına göre yol yapım ve 
emniyet sahası içerisinde kalan kısmının (B1-B2) Yola terkine ilişkin güncel iflas 
beyannamesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra konumun yeniden 
değerlendirilmesine, 

128 ada, 28 parseldeki taşınmaz bir bölümü üzerinde tescille İskendertepe Tümülüsleri 
yer aldığından taşınmazın tamamının satışının uygun olmadığına, ancak parselin kararımız eki sit 
sınırı dikkate alınarak hazırlanacak ifraz beyannamesinin Kurulumuzun onayı sonrasında 
taşınmazın sit alanı dışında kalan diğer kısmının satışının yeniden değerlendirilmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 182 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 3361 SİVAS 

Dosya No : 60.00.40 

Tokat İli, Merkez İlçe, Aktepe Köyü’nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu Başkanlığı’nın 13.11.1982 tarihli ve A_3878 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilen ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 13.02.1986 tarihli ve 

1842 sayılı kararı ile belirlenen Aktepe (Bolus) Höyüğü’nün korunma alanı sınırının Sivas Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın KAMIŞ tarafından incelendikten 

sonra değerlendirilmesine ilişkin kurulumuzun 11.05.2016 tarihli ve 2798 sayılı kararı ile Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.01.2017 tarihli ve 108 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Tokat İli, Merkez İlçe, Aktepe Köyü’nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu Başkanlığı’nın 13.11.1982 tarihli ve A_3878 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilen ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 13.02.1986 tarihli ve 

1842 sayılı kararı ile belirlenen Aktepe (Bolus) Höyüğü’nün korunma alanı sınırının I. derece 

arkeolojik sit sınırı olarak değiştirilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, karar eki listedeki parsellerin tapu sicili 

beyanlar hanesine bir kısmı/tamamı I. derece arkeolojik sitte kalmakta olduğuna dair kayıt 

konulmasına,  

Aktepe (Bolus) Höyüğü’nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit hükümlerinin geçerli olduğuna,  

- Yöre halkına höyük ve yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verilmesi gerektiğine,  

- İzinsiz müdahaleler ile izinsiz yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için ilgili idarelerce 

denetimlerin artırılmasına,  

- Gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalarının önünün kapanmaması ve höyükte tahribata 

neden olunmaması için höyüğün üzerindeki defin işleminin tamamen yasaklanmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2379 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yenice Mahallesi sınırları dahilinde tapulama harici alanda 

tespiti yapılan düz yerleşim alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının 

belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 10.01.2017 tarihli tespit raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yenice Mahallesi sınırları dahilinde tapulama harici alanda 

bulunan Yenice Düz Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden dolayı ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile 

belirtildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Yenice Düz Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Alana ilişkin Maliye Hazinesi adına tescil, tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür 

varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2359  ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sarışıh Mahallesi sınırları dahilinde 504 parsel içerisinde yer 

alan, üzerinde arkeolojik kalıntılar bulunan Geyik Tepesi Yerleşimi’nin korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 

koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

10.01.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1500 ölçekli öneri sit alanı haritası, 

tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sarışıh Mahallesi sınırları dahilinde 504 parsel içerisinde yer 

alan, üzerinde arkeolojik kalıntılar bulunan Geyik Tepesi Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/1500 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile belirtildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, 

Geyik Tepesi Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsele ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.06/189 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2017 - 180  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 12.01.2017 - 3790 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Köprücek Köyünde yer alan Deliktaş Frig Kaya Anıtının 

sayısallaştırılmasının istendiği; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 10.11.2016 tarih ve 6009 sayılı rapor ve ekleri, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.10.2016 tarih ve 52886439-169.12[45.14.40]-175664 sayılı 

yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.12.2016 

tarih ve 38092246-165.02.43.06/189-2610 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 65820641 (Tavşanlı)-170.03.01-E.2877708 sayılı yazısı ve eki 

ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 10.01.2017 tarih ve 306 ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Köprücek Köyünde yer alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.08.2002 tarih ve 2011 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Deliktaş Frig Kaya Anıtı sit sınırlarının sayısallaştırılması istemine 

ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.11.2016 

tarihli raporu doğrultusunda hazırlanan ve Deliktaş Frig Kaya Anıtı I. (Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, şerh 

konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 
 1163/1-1 

————— 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2016-173 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 10.11.2016-3148 SİVAS 
Dosya No : 44.05.40 
Malatya İli, Doğanşehir İlçesi’nde yerleşik alan ile gelişme alanlarını ve yakın çevresini 

kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
yapılmasına esas olmak üzere Malatya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 16.01.2015 
tarihli ve 659 sayılı yazısı ile istenen Kurum görüşü kapsamında yerinde yapılan inceleme 
çalışmaları sırasında tespit edilen Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi’nde, tapunun 
2455 parselinde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Haydar Ağa Konağı’nın tescil konusunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 08.11.2016 tarihli ve 852 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; 
konu ile ilgili Doğanşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarihli ve 
2078 sayılı, Elazığ Devlet Su İşleri 9.Bölge Müdürlüğü’nün 16.08.2016 tarihli ve 548510 sayılı, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar 
ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 22.08.2016 tarihli ve E.121959 sayılı, Elazığ Karayolları 
8.Bölge Müdürlüğü’nün 31.08.2016 tarihli ve E.208934 sayılı görüş yazıları okundu; 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi’nde, tapunun 2455 parselinde kayıtlı 
taşınmazın üzerinde yer alan Haydar Ağa Konağı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. 
Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi. 
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————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017-179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 -3293 SİVAS 
Dosya No : 58.06.114 
Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyünde sit alanı dışında bulunan, tapunun 2457 nolu 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve 
Kurulumuzun 11.11.2016 tarihli ve 3176 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili 
prensip olarak uygun bulunan Köroğlu Mağarası Kaya Yerleşimi’nin nihai tescilinin 
değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 
tarihli ve 32 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının 
görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyünde bulunan, tapunun 2457 nolu parselinde kayıtlı 
taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Köroğlu Mağarası Kaya Yerleşimi’nin 2863 sayılı 
Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 
kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına ve 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 Köroğlu 
Mağarası Kaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 177 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 3244 SİVAS 
Dosya No : 60.00.740 
Tokat İli, Merkez İlçesi, aksu Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı, 
özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı Kurul kararı gereği 
tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge kurulu raportörlerinin 07.12.2016 tarih ve 956 
sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez İlçesi, aksu Mahallesi’ nde, sit alanı dışında yer alan, Kurul üyelerince 
yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta,3 04 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı, 
özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup 
Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına karar verildi. 
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————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017-179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.01.2017-3288 SİVAS 
Dosya No : 58.10.117 
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Sarıyar Köyünde muhtelif taşınmazlarda yapılacak olan Köy 

Gelişim Planı için Kurum görüşümüzün bildirilmesi talebine yönelik yapılan arazi incelemesinde 
Köy Gelişim Planı proje alanı dışında tespit ettiğimiz 2863 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılan 
yerlerden olduğu anlaşılan Sarıyar Tümülüsü’nün tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörün 18.01.2017 tarihli ve 33 sayılı dosya inceleme raporu, tescile 
esas kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda; 

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Sarıyar Köyü,  sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Köy Tüzel 
Kişiliğine ait,  tapunun 173 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen 
Sarıyar Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle 
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı 
olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına; 

Sarıyar Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016-177 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.12.2016-3243 SİVAS 
Dosya No : 60.00.739 
Tokat İli, Merkez İlçesi, aksu Mahallesi’ nde, sit alanı dışında yer alan, Kurul üyelerince 

yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, 
özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 30.05.2015 tarih ve 2185 sayılı Kurul kararı gereği 
tescil edilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge kurulu raportörlerinin 07.12.2016 tarih ve 956 
sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez İlçesi, aksu Mahallesi’ nde, sit alanı dışında yer alan, Kurul üyelerince 
yapılan yerinde incelemede tespiti yapılan, tapunun 14 pafta, 304 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, 
özel mülkiyete ait sivil mimarlık örneğinin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup 
Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına karar verildi. 
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————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-3328 SİVAS 
Dosya No : 58.11.91 
Sivas İli, Zara İlçesi, Tuzlagözü Köyü’nde, tapunun 202 ada, 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyetteki taşınmazı üzerinde yer alan Tuzla İşletmesi’ne ait işletme binası, depo, ahır, lojman 
ve çeşmeden oluşan yapı topluluğunun tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün 10.08.2015 tarihli ve 1182 sayılı yazısı ile Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü’nün 23.06.2016 tarihli ve 805 sayılı tescil talebine ilişkin Kurum görüş 
yazısı okundu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.10.2016 tarihli ve 759 sayılı 
inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda; 

Sivas İli, Zara İlçesi, Tuzlagözü Köyü’nde, tapunun 202 ada, 1 parselinde kayıtlı, özel 
mülkiyetteki taşınmazı üzerinde yer alan Tuzla İşletmesi’ne ait yapı topluluğunu oluşturan işletme 
binası, depo ve ahırın, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma gruplarının 2. Grup Yapı olarak 
belirlenmesine, tescil fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, lojman ve çeşmenin ise 2863 
sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında kalan özellikler taşımaması nedeniyle tescilinin uygun 
olmadığına karar verildi. 1194/1-1 


