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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.12.2018 - 250 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 01.12.2018-4814 MALATYA 

Dosya No : 44.05.82 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Dedeyazı Mahallesi, ham toprak vasıflı, mülkiyeti maliye 

hazinesi ait 103 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bir kısmında tespit edilen 2863 sayılı Kanunun 6. 

maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olan I. derece arkeolojik sit 

potansiyeline haiz Dedeyazı Tarihi Yerleşim Alanı II'nin tesciline yönelik belgelerin 

hazırlanmasını içeren Kurulumuzun 28.09.2018 tarih ve 4609 sayılı kararı doğrultusunda 

hazırlanan belgelerin değerlendirilmesi talebini içeren Koruma Bölge Kurulu uzmanının 

19.11.2018 tarihli ve 541559 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve 

kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda: 

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Dedeyazı Mahallesi, ham toprak vasıflı, mülkiyeti maliye 

hazinesi ait 103 ada, 15 parsel nolu taşınmazın bir kısmında tespit edilen Dedeyazı Tarihi 

Yerleşim Alanı II'nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;  

Dedeyazı Tarihi Yerleşim Alanı II 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; 

ER:2523257 sayılı IV. Grup işletme ruhsat sahası ve 3 adet ihalelik maden sahası ile 

çakışmalı olan Dedeyazı Tarihi Yerleşim Alanı II I. derece arkeolojik sit alanında Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği 

maden sahası açılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2018 - 248 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.11.2018 - 4784 SİVAS 

Dosya No : 60.00.69 

Tokat İli, Merkez, Çördük Köyünde bulunan, tapunun 101 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazine ait orman vasıflı taşınmazın bir bölümü ile tescil harici kayalık alanın 

bir bölümünde yer alan I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Çördük Kalesi’nin sit sınırının 

güncellenmesi istemi içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2017 

tarihli ve E.117092 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.11.2018 

tarihli ve 558871 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit 

haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Çördük Köyünde bulunan, tapunun 101 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Maliye Hazine ait orman vasıflı taşınmazın bir bölümü ile tescil harici kayalık alanın 

bir bölümünde yer alan I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Çördük Kalesi’nin I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 

güncellenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Çördük Kalesi I. 

derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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