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• Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Hasbek Köyü, 158 ada, 84, 85, 86 ve 89 parsellerine giren 

Höyükarkası Tümülüsünün;  
• Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Ürkütlü Köyünde, 102 ada, 12 parselin içinde bulunan Aktaş 

(I) ve 102 ada, 12 ve 17 nolu parsellerin bir kısmında bulunan Aktaş (II) aynı zamanda 5 nolu 
hafriyat sahası içinde tespit edilen Tümülüslerin; 

• Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Büyükçalağıl Köyü, 102 ada, 41, 48 ve 49 parsellerinin bir 
kısmında kalan Sarnıç Tepe Tümülüsünün; 

• Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Hasbek Köyü, 102 ada, 3 ile 146 ada, 54 nolu parsllerin bir 
kısmında kalan Dolamaç Sırtı (I) ile 146 ada, 16 ve 54 nolu parsellerinin bir kısmında kalan 
Dolamaç Sırtı (II) Tümülüslerinin; 

• Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Ozan Köyü 108 ada, 258, Sarıkaya İlçesi, Kemallı Köyü 
101 ada, 1 ve 132 ada, 1 ile Erbek Köyü 105 ada, 51 parsellerin bir kısmında kalan Düğmelitepe 
(I) ve Erbek Köyü 105 ada, 51 parselin bir kısmında bulunan Düğmelitepe (II) Tümülüslerinin; 

2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından kararımız eki sit 
fişlerindeki kadastral haritalarda işaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak; 

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Hasbek Köyünde bulunan, Hasbek Barajının gölet alanının bir 
kısmında kalan Akpınar Deresi Düz Yerleşiminin; 

III. derece Arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanlarında Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma ve kullanma 
koşullarının geçerli olduğuna; kararımız eki listede kadastral durumları belirtilen taşınmazların 
tapu kütüğü beyanlar hanesine I. Derece arkeolojik sit alanında kalanlar için “Bir kısmı ve/veya 
tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” III. Derece arkeolojik sit alanında kalanlar için ise “Bir 
kısmı ve/veya III Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; Söz 
konusu sit alanı sınırları dışında ancak sit alanları ile aynı parselde bulunan alanlarda sit 
alanlarına zarar vermemek koşulu Müze denetiminde çalışma yapılabileceğine karar verildi.  



III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA 
ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 
yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 
tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 
başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 
sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına;  
5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 
dikilmemesine, 

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taşınmazların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, 
tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değişiklik gerektirmeyen müdahalelerin 
bakım kapsamında, yapıların, ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak 
eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, 
bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 
uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,  

7. Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 
aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 
tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 
Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 
alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Karayakup Beldesi, 6466 parselinin bir kısmında bulunan 

Başpınar Yerleşiminin; 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından 
kararımız eki sit fişlerindeki kadastral haritalarda işaretli alanın III.derece arkeolojik sit alanı 
olarak tesciline, geçiş dönemi yapılanma koşullarının geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının geçerli olduğuna; söz konusu taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; Söz konusu sit alanı 
sınırları dışında ancak sit alanları ile aynı parselde bulunan sahalarda sit alanlarına zarar 
vermemek koşulu Müze denetiminde çalışma yapılabileceğine karar verildi.  

III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA 
ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

1. Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 
yapılabileceğine; 

2. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 
tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 
başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 
sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına;  
5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 
dikilmemesine, 

6. Alan içerisinde bulunan tescilli taşınmazların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, 
tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değişiklik gerektirmeyen müdahalelerin 
bakım kapsamında, yapıların, ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak 
eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, 
bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine 
uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,  

7. Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 
aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 
tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 
Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 
alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA 

ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
1. Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine; 
2. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 
başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 
sonra uygulamaya geçilebileceğine; 

3. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine, 

4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına;  
5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 
dikilmemesine, 

Alan içerisinde bulunan tescilli taşınmazların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, 
malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değişiklik gerektirmeyen müdahalelerin bakım 
kapsamında, yapıların, ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen 
mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve 
dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak 
yenilenmesine izin verilebileceğine,  

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje 
aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde 
tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin 
Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 
alınarak yapılabileceğine, karar verildi. 
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