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Sivas İli, Hafik İlçesi, Düzyayla Köyü, sit dışında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ham toprak vasıflı, 153 ada, 10 parsel 

parselin bir bölümü ile özel mülkiyete ait, kerpiç samanlık ve arsa vasıflı, 153 ada, 3 parselin bir bölümünde tespit edilen Sarıkaya 

Yerleşimi’ nin tescilinin ve 153 ada, 10 parselde yapılması planlanan yeni köy yerleşim alanının değerlendirilmesi istemini içeren 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.02.2021 tarihli ve 602321 sayılı inceleme raporu, Sivas 

İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)’ nin 30.07.2018 tarihli ve 3241 sayılı yazısı ile tescile esas ilgili ve etkilenen 

kurum ve kuruluşların görüşünü içeren Sivas Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 03.03.2021 tarihli ve E.668370 sayılı, 

Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)’ nün 03.03.2021 tarihli ve E.385137 sayılı, DSİ 19. Bölge 

Müdürlüğü’ nün 18.03.2021 tarihli ve 1030338 sayılı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 19.03.2021 tarihli ve 

E.2021102209 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Sivas İli, Hafik İlçesi, Düzyayla Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ham toprak vasıflı, 

153 ada, 10 parsel parselin bir bölümü ile özel mülkiyete ait, kerpiç samanlık ve arsa vasıflı, 153 ada, 3 parselin bir bölümünde tespit 

edilen Sarıkaya Yerleşimi’ nin 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, karar eki 1/1000 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 Sarıkaya Yerleşimi 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 taşınmazların tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “Bir bölümü Sarıkaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır” şeklinde kültür varlığı şerhi 

konularak tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

153 ada, 10 parselin Sarıkaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmında parke taşlarına boya ile 

yapılmış bir Türk Bayrağı motifi ve “önce vatan” yazısı, bayrak direği, aydınlatma için betona monteli projektöre ve 153 ada, 3 

parselin Sarıkaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmında yer alan tel örgülere ilişkin Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma 

koşulları hükümleri doğrultusunda herhangi bir yenileme ve onarım gibi vb. bir işlemin yapılmamasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında I. derece arkeolojik sit 

alanlarına ilişkin belirtilen “Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.’’, “Bu alanlarda, 

kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı 

kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına” ve Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine” hükümler doğrultusunda Düzyayla Köyü, 

153 ada, 10 parselde “Köyler Yaşamalıdır” projesi kapsamında oluşturulacak olan yeni köy yerleşim alanının  Sarıkaya Yerleşimi I. 

derece arkeolojik sit alanı dışında planlanmasına, proje kapsamında yapılacak uygulamalarda sit alanına hiç bir inşa-i ve fiziki 

müdahalede bulunulmamasına, taşınmazda yapılacak olası imar uygulamaları (ifraz, tevhid, imar planı vb. gibi) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.    

 

 


