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Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü sınırları dahilinde, Yuva Tepesi üzerinde yer alan, Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.04.1986 tarihli ve 2043 sayılı kararı ile I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kilisetepenin bulunduğu, tapunun 119 ada, 55 (eski 1) parselinde 
kayıtlı taşınmaz üzerinde, sit alanı dışında, Ankara-Sivas Demiryolu Projesi, Yerköy-Yozgat-Sivas Arası 
Altyapı İkmal-II İnşaatı İşi proje kapsamında, 58/2015-03 izin ve 3325805 erişim numaralı hammadde 
üretim çalışmasına yönelik, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne mülkiyet izni başvuru dosyası dahilinde 
sunulmak üzere Kurumumuz görüşünün bildirilmesi istemi içeren B. Ergünler Yol Yapı İnş. Taah. Mad. 
Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin bila tarihli başvurusu, ekleri; Murat KIRMIZITOPRAK’ın 09.06.2015 sayılı 
başvuru ve eki Patlatma ve Değerlendirme Raporu ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
09.06.2015 tarihli ve 454 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile 1/25.000 ölçekli 
hammadde üretim çalışma alanı haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

 
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü sınırları dahilinde, Yuva Tepesi üzerinde yer alan, I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Kilisetepenin yerinin sit fişi üzerindeki 1/25.000 ölçekli haritaya sehven 
yanlış işlenmiş olduğu anlaşıldığından sit sınırının Yuva Tepesi Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
kararımız eki koordinatlı kroki ve 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine,  

 
Yuva Tepesi üzerinde tespit edilen Yuva Tepesi Tümülüsleri I-II’nin 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile kararımız eki 
kroki ve 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlenen I. derece arkeolojik sit sınırının prensip 
olarak uygun olduğuna,  nihai tescil ve sit sınırının belirlenmesine yönelik 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

 
Yuva Tepesi üzerindeki yerleşim alanı ve tümülüslerdeki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına, 
 
Kararımız eki kroki ve 1/25.000 ölçekli haritada sınırları gösterilen Yuva Tepesi Yerleşimi I. derece 

arkeolojik sit sınırı ile Yuva Tepesi Tümülüsleri I-II öneri I. derece arkeolojik sit sınırına 200m. mesafe 
bırakılması ve yapılacak çalışmalarda sit sınırlarına hiçbir şekilde inşa-i ve fiziki müdahalede bulunulmaması 
koşuluyla hammadde üretim çalışmasının yapılabileceğine karar verildi. 

 
 
 


