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Sivas İli, Kangal İlçesi, Mescit/Alacahan Köyü, tapunun 116 ada, 139 parselinde kayıtlı, mülkiyeti 
Kamu Orta Malına ait taşınmazın bir bölümünde bulunan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’ nun 29.08.1986 tarih ve 2622 sayılı karar ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen Kaya Mezarı’ nın tescilinin sit olarak güncellenerek değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.01.2021 tarihli ve 565718 sayılı inceleme 
raporu ile konuya ilişkin Mescit/Alacahan Köyü Muhtarlığı’ nın 18.02.2019 tarihli başvurusu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Sivas İli, Kangal İlçesi, Mescit/Alacahan Köyü, tapunun 116 ada, 139 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazın bir bölümünde bulunan, Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’ nun 29.08.1986 tarih ve 2622 sayılı karar ile korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen Kaya Mezarı’ nın arkeolojik sit potansiyeline haiz olduğu anlaşıldığından 
tescilinin I. derece arkeolojik sit olarak güncellenerek karar eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada 
da gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, güncellenen sit fişinin onaylanması;   

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 Kaya Mezarı I. derece arkeolojik sit alanı 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

2863 Sayılı Kanun’un 7.  Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik 
gereğince 116 ada, 139 parselin beyanlar hanesine “bir bölümü Kaya Mezarı I. derece arkeolojik sit 
alanında kalmaktadır.’’ şeklinde kültür varlığı şerhi belirtmesi yapılarak tapu kayıt örneğinin Sivas kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

         Kaya Mezarı’ nda meydana gelen kaçak kazıya ilişkin 2863 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi gereğince suç 
duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan çukurun can ve mal güvenliği açısından 
tehlike oluşturması ve yeni kaçak kazıları teşvik etmemesi için adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili 

savcılığın görüşü alınarak ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili idarenin imkanlarıyla 
kapatılmasına karar verildi.  

 


