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D.S.İ. 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı 

Borandere  ve Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir  Göletleri ve Sulamaları  Projesi kapsamında 

planlanan alanların sınırları içerisinde mevcut tarihi eser, sit alanı gibi sahaların bildirilmesi 

istemine ilişkin SEPA Mühendislik&Müşavirlik Ltd.Şti.’nin 22.11.2013 gün ve 1479 sayılı, 

20.08.2014 gün ve 1343 sayılı yazıları, Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir  Göleti rezervuar 

alanında Yozgat Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Eymir Kaya 

Yerleşimine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 294 sayılı, 06.06.2014 gün 

ve 676 sayılı, 21.02.2014 gün ve 158 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 250690 sayılı, 29.05.2014 gün ve 104642 sayılı, 22.08.2014 

gün ve 163329 sayılı yazıları, Eymir Kaya Yerleşiminin tesciline ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.03.2014 gün ve 56948 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 gün ve 

252129 sayılı yazısı,  Müdürlük raportörünün 16.09.2014  gün ve 921 sayılı raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

 Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Köyünde bulunan, Hazine adına kayıtlı H34-D-25B 

pafta, 3283 parselde yeralan Eymir Kaya Yerleşiminin, 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli 

haritada işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve söz konusu sit 

alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 

1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 

olduğuna; yerleşimdeki kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Yozgat Müze 

Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; kaçak kazı çukurlarının kapatılması ile ilgili rapor ve 

fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; yerleşimde daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması 

için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak söz konusu 

alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; Eymir Göleti’nin, yerleşimin 1.derece 

arkeolojik sit sınırına yaklaşık 75m. mesafede olması nedeniyle, kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada işaretli alanın, rezervuar alanı olarak planlanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 

herhangi bir sakınca olmadığına karar verildi. 
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