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Sivas İli, Merkez İlçesi, Emirhan Köyü’ nde bulunan Ballıkaya Kayalıkları’ nın öneri nitelikli doğal koruma 

alanı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tesciline ilişkin Müze Müdürlüğünce yapılan 
incelemede tespit edilen Kaya Mekanının tescilinin değerlendirilmesini içeren Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’ nün 07.07.2020 tarihli ve 480850 sayılı; 09.07.2020 tarihli ve 490770 sayılı yazıları ve ekleri uzman 

raporları, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.11.2020 tarihli ve 452284 sayılı 
inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Sivas Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl müdürlüğü’ nün 12.1.2020 tarihli ve 21189 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 
10.11.2020 tarihli ve E.2020153722 sayılı, Sivas Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 07.12.2020 tarihli ve 
E.3440558 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Sivas İli, Merkez İlçesi, Emirhan Köyünde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 
101 ada, 294 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Kaya 
Mekanının 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, karar eki 1/500 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına;   

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 Mekanı 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 Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğince tescil edilen 

taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir bölümü Kaya Mekanı I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.”  
şeklinde kültür varlığı şerhi konularak tapu kayıt örneğinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne iletilmesine; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. derece 
arkeolojik sit alanlarına ilişkin (ç) maddesinde “Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, 
maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine” şeklinde 
belirtilmiş olduğundan Kaya Mekanı I. derece arkeolojik sit alanı ile çakışmalı durumunda olan Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü’ nün 10.11.2020 tarihli ve E.2020153722 sayılı yazısında belirtilen 3244776 erişim nolu 1 adet 

ihalelik maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke kararı gereğince maden sahası açılmaması 
gerektiğine karar verildi.  

 

 


