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Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyeti ait, tarla vasıflı, 

107 ada, 210 ve 211 nolu parselin tamamında, özel mülkiyete ait, tarla vasıflı 107 ada, 205, 212 ve 

217 nolu parsellerin ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ham toprak vasıflı 107 ada, 19 nolu parselin 

bir bölümünde tespit edilen Garim Yerleşimi’ nin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Malatya 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ nün 20.05.2020 tarihli ve 347024 sayılı  yazısı ve ekleri, 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2020 tarihli ve 

326858 sayılı inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşünü 

içeren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 19.08.2020 tarihli ve E.66138965-101.29.00.00-

2020058494 sayılı, Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün 25.08.2020 tarihli ve 

E.14637 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi. 

 

 Yapılan görüşme sonucunda: Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, sit dışında, 

özel mülkiyeti ait, tarla vasıflı, 107 ada, 210 ve 211 nolu parsellerin tamamında, özel mülkiyete ait, 

tarla vasıflı 107 ada, 205, 212 ve 217 nolu parsellerin ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ham toprak 

vasıflı 107 ada, 19 nolu parselin bir bölümünde tespit edilen Garim Yerleşimi’ nin 2863 Sayılı Kanun 

kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, karar eki 1/2000 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 Garim Yerleşimi’ nin 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 107 ada, 210 ve 211 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “Tamamı Garim Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.”  şeklinde; 107 

ada, 19, 205, 212 ve 217 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir bölümü Garim Yerleşimi 

I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.”  şeklinde kültür varlığı şerhi konularak tapu kayıt 

örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve  No:01.10.2020-320                                                                            Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No      :01.10.2020-6356                                                                               SİVAS                                                                                                                                                                       

Dosya No                    :44.11.25 

 

    Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerinde “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” şeklinde belirtildiğinden 107 ada, 217 parsel 

üzerinde bulunan, Garim Yerleşimi tescili öncesinde yapılmış, zemine fiziksel müdahale içeren 

hayvancılık amaçlı yapıların anılan ilke kararı gereğince bilimsel kazı alanına zarar vereceğinden 

ilgili müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına;    

 İlgili Müze Müdürlüğü’nce kaçak kazıya yönelik suç duyurusunda bulunulduğu 

anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmayıp açılan suç duyurusunun seyri 

ve sonucundan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüze bilgi verilmesine; 

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 Garim Yerleşimi 

I. derece arkeolojik sit alanı ile çakışmalı durumunda olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ 

nün 19.08.2020 tarihli ve E.66138965-101.29.00.00-2020058494 sayılı yazısında belirtilen 2 adet 

ihalelik ve 1 adet hammadde üretim izin maden sahasının sit alanında kalan bölümünde anılan ilke 

kararı gereğince maden sahası açılmaması gerektiğine karar verildi.    

 

 

 


