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Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada, 17 
ve 18 parsellerine kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 02.04.2016 tarihli ve 2786 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil 
edilen Dikmetaş Yerleşimi’nin karar eki krokide gösterilmiş olan yerinin yanlış olduğu ve belirtilen 
yerin vatandaşa ait parsellerin içerisinde olduğu daha önce gönderilmiş olunan yazılarında 
belirtildiği üzere doğru olduğu ifade edilen 139 ada, 17 parselin içerisinde parselin belirli bir 
kısmında kaldığı tespit edilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin Gölova Belediye 
Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 25.04.2016 tarihli ve 81918937-250/147 sayılı yazısı ve 
ekleri ile vatandaşın parselinin tescillenerek sit yapılmaya çalışıldığı, vatandaşın mağdur olmaması 
ve yanlış yerlerin tescil yapılarak ilçenin daha sonradan yapacağı plan ve projeler için engel 
oluşturacağı için yapılan yanlışın düzeltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)’nın 11.05.2016 tarihli ve 59077742-165-[58.06.10]-90585 
sayılı dağıtımlı yazısı ekindeki Gölova Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 27.04.2016 
tarihli ve 81918937-250/154 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü)’na hitaplı yazısı ve ekleri ile Dikmetaş Yerleşimi’nin karar eki sit haritasında görülen 
Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar 
üzerinde yer almadığından I. derece arkeolojik sit tescilinin kaldırılması isteminde bulunan Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2017 tarihli ve 710 sayılı inceleme raporu okundu, 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Kurulumuzun 02.04.2016 tarihli ve 2785 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil 
edilen Dikmetaş Yerleşimi’nin, Vartanoluk Mevki’nde, tapunun 148 ada 17 ve 18 parseline kayıtlı, 
özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer almadığı anlaşıldığından I. derece arkeolojik sit 
kaydının kaldırılmasına, ilgili tapu müdürlüğünce bu parsellerden beyan kaydının terkinine; 

Doç. Dr. Atilla ENGİN tarafından 2011 Yılı Sivas Yüzey Araştırmaları’nda Gölova Tepe 
Yerleşmesi (Dikmetaş) adında tespiti yapılan Dikmetaş Yerleşimi’nin Sivas İli, Gölova İlçesi, 
Mimarsinan Mahallesi, Dikmetaş Mevki’nde, tapunun 139 ada, 17 parseline kayıtlı taşınmazın bir 
kısmında kaldığı anlaşıldığından sit sınırının kararımız eki krokide gösterildiği şekliyle 
belirlenmesine, yeniden düzenlenen sit fişinin onaylanmasına, ilgili tapu müdürlüğünce sadece bu 
parsele bir kısmı Dikmetaş Yerleşimi I. derece arkeolojik sitte kalmaktadır beyan kaydının 
konulmasına, Dikmetaş Yerleşimi I. derece arkeolojik sitinin geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak 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 hükümlerinin geçerli 
olduğuna karar verildi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




