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Sivas İli, Hafik İlçesi, Yarhisar Köyünde tapulama harici alanda, sit dışında “Köyler 

Yaşamalıdır” projesi kapsamında oluşturulacak olan yeni yerleşim alanına yönelik yapılan çalışmada ve 

Tuba ÖKSE tarafından yapılan Sivas İli 1995 Yüzey Araştırmasında tespit edilen Yarhisar Kaya 

Yerleşiminin Tescilinin değerlendirilmesini istemini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 

07.05.2019 tarihli ve 212337 sayılı inceleme raporu, faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların 

görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

 Sivas İli, Hafik İlçesi, Yarhisar Köyü, tapulama harici alanda tespit edilen Yarhisar Kaya 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasanın 6’ncı maddesi kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral 

haritada gösterildiği 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 Yarhisar Kaya Yerleşimi I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

  Yarhisar Kaya Yerleşimi’ nin tapulanma harici alanda bulunduğu ve tapulanma harici alanda 

kültür varlığı belirtmesi 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; 

  Yarhisar Kaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanın, 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.’’ ve  “Bu 

alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı 

olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına” hükümler 

doğrultusunda Yarhisar Köyünde yapılacak olan “Köyler Yaşamalıdır” projesi kapsamında 

oluşturulacak olan yeni yerleşim alanı dışında tutulmasına, sit alanına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi.    

 


