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Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü sınırları dahilinde faaliyete başlanan 200903729 ruhsat 

numaralı II-B grubu maden alanının, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.09.2015 tarihli 
ve 2340 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Sıyırmalıbaşı Tepe Höyüğü I. derece 
arkeolojik sit alanı içerisinde kalıp kalmadığı dosyadaki belgelerden anlaşılamaması nedeniyle, Koruma 
Bölge Kurulunun ilgili üyeleri ile Sivas Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu uzmanları tarafından 
oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenmesinden sonra değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuzun 
17.08.2016 tarihli ve 2970 sayılı kararı, incelemeye ilişkin 28.09.2016 tarihli ve 735 nolu komisyon inceleme 
raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü’nde tescil harici alanda yer alan Kurulumuzun 03.09.2015 
tarihli ve 2340 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Sıyırmalıbaşı Tepe Höyüğü 
üzerinde, maden arama çalışmasında açılmış olan yol, sondaj çukuru kesitleri ile alan yüzeyindeki seramik 
parçalarından, alanın I. derece arkeolojik sit potansiyeline haiz olmayan ve Kalkolitik Döneme tarihlenen 
zayıf bir yerleşim yeri olduğu anlaşıldığından “Sıyırmalıbaşı Tepe Höyüğü” olarak tescil edilen alanın 
“Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi”  olarak düzeltilmesine, I. derece arkeolojik sit derecesinin ise III. derece 
arkeolojik sit olarak yeniden belirlenmesine,    

Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, sit sınırı aynı kalacak şekilde yeniden düzenlenecek güncel sit haritası ile sit fişinin hazırlanarak 
Kurulumuza sunulmasına, 

Maden arama çalışmasında Sıyırmalıbaşı Tepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanında fiziki 
müdahalede bulunarak alanın tahrip olmasına sebebiyet verenler (sorumlular) hakkında 2863 sayılı Kanunun 
9. Maddesi gereğince yasal işlet başlatılmasına, 

Sıyırmalıbaşı Tepe Yerleşimi III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde maden arama çalışması yapılıp 
yapılamayacağının tespitine yönelik Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazı çalışması yapılarak 
sondaj kazı çalışması sonucunun Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilmesine 
karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


