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Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Aşağıgirmana Mahallesi, sit dışında bulunan kaya mezarlarının incelenmesi 

istemini içeren  Girmana Mahallesi Muhtarı’ nın 16.02.2021 tarihli başvurusu, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2021 tarihli ve 713994 sayılı inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen 

kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.04.2021 tarihli ve 

E.833994 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2021 tarih ve 2021145446 sayılı, Malatya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.05.2021tarihli ve E.20162 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

ile öneri sit haritası incelendi. 

 

Yapılan görüşme sonucunda: Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Aşağı Girmana Mahallesi, sit dışında, tapulama harici 

alanda tespit edilen Kınık Kaya Mezarı III’ün 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 Kınık Kaya Mezarı III I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

Kınık Kaya Mezarı III’ ün tapulama harici alanda bulunduğu ve tapulanma harici alanda kültür varlığı şerhi 

yapılamadığından 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğinin” Tescil İşlemlerine 

ilişkin 8.maddesinin (d ve e) bentleri gereğince bu alanda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Kınık Kaya Mezarı III’te kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 Sayılı Kanun gereğince suç duyurusunda 

bulunulmasına, soruşturmanın seyri ve sonucundan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi 

verilmesi gerektiğine; 

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, Kınık Kaya Mezarı III I. derece arkeolojik sit alanı ile çakışmalı olan Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2021 tarih ve 2021145446 sayılı yazısında belirtilen 1 adet 2501452 erişim nolu ihalelelik 

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

verildi.    

 


