
 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015 - 112 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.07.2015 - 1677 KAYSERİ 
Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Doğankent Kasabası, Çayırlık ve Dedefakılı deresi taşkın 

koruma kanalı inşaatı kapsamında yapılacak kanal güzergâhının Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca incelenmesi esnasında tespit edilen köprünün tescil talebine ilişkin uzman 
raporunun ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 16.09.2014 gün ve 734 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının 18.06.2014 gün ve 111 sayılı raporu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 21.07.2015 gün ve 761 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi,  dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Doğankent Kasabasında ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
i34c-09-A paftasında kadastro harici alanda yer alan Doğankent Köprüsünün, 2863 sayılı yasanın 
6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili 
hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları taşıması 
nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 
“I.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretli ayrıca 
1/1000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, 
koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde kurulumuzdan izin 
alınması gerektiğine karar verildi. 



 



 



 

 
 7223/1-1 



 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2015 - 111 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.07.2015 - 1657 KAYSERİ 
Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Şıhbarak Mahallesi, Hasaba Mevkiinde değerli maden 

araması yapan şahısların yakalanması ve 2863 sayılı yasaya muhalefet etmeleri nedeniyle 
haklarında Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı belirtilerek kazı 
yapılan yerin sit alanı veya 2863 sayılı yasaya göre korunması gerekli yerlerden olup olmadığının 
bildirilmesi istemine ilişkin Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2015 gün ve 2015/101 
sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğünün 05.05.2015 gün ve 86971 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının 05.05.2015 gün ve 6177 sayılı yazısı, Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün 18.05.2015 gün ve 7186 sayılı yazısı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
30.04.2015 gün ve 1499 sayılı yazısı, Kayseri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.04.2015 
gün ve 3855 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
11.05.2015 gün ve 42798 sayılı yazısı, Tomarza Belediye Başkanlığının 28.05.2015 gün ve 509 
sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 15.04.2015 gün ve 352 sayılı raporu okundu, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Şıhbarak (Şeyhbarak)  Mahallesi, Üçtepe Mevkiinde bulunan, 
tapunun L35b13c pafta, 136 ada, 78 parselde mera olarak kayıtlı Üçtepe Tümülüslerinin, 2863 
sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ve 
1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline 
ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının geçerli olduğuna; tümülüslerdeki kaçak kazıların sorumluları hakkındaki yasal 
işlemlerin tamamlanmasından sonra tehlike arzeden kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü 
denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına; tümülüslerde daha fazla tahribat yapılmasını 
önlemek amacıyla tümülüslerin yerel yönetimlerce belli aralıklarca denetlenmelerine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015 - 112 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.07.2015 - 1679 KAYSERİ 
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Yeniyer (Karakız) Kasabasında bulunan, özel mülkiyet adına 

kayıtlı i34bl8d pafta, 115 ada, 22,23,27,28,29 parsellerde Yer alan Yeniyer (Karakız) Beldesi 
Höyüğünün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili istemine ilişkin Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 07.01.2015 gün ve 26 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.05.2015 gün ve 97924 sayılı yazısı, Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 15.05.2015 gün ve 777 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünün 09.06.2015 gün ve 45391 sayılı yazısı, 24.07.2015 gün ve 781sayılı 
raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Yeniyer (Karakız) Kasabasında bulunan, özel mülkiyet adına 
kayıtlı i34b18d pafta, 115 ada, 22, 23, 27, 28, 29 parsellerde yer alan Yeniyer (Karakız) Beldesi 
Höyüğünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 
ölçekli harita ve 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015 - 112 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.07.2015 - 1678 KAYSERİ 
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Emirhan Köyünde kaçak kazı yapıldığına dair İl Jandarma 

Komutanlığınca yapılan ihbarının değerlendirilmesi sonucu Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca özel mülkiyete ait i34dl2d pafta, 898 parselde tespit edilen Emirhan Nekropolünün 
1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 
21.01.2015 gün ve 92 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.05.2015 gün ve 97928 sayılı yazısı, Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 21.05.2015 gün ve 811 sayılı yazısı, Yozgat İl Özel İdaresinin 03.06.2015 gün ve 
5420 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 
09.06.2015 gün ve 45392 sayılı yazısı, 24.07.2015 gün ve 782 sayılı raporu okundu, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Emirhan Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait i34d12d pafta, 
898 parselde yeralan Emirhan Nekropolünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik 
sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2015 - 111 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.07.2015 - 1663 KAYSERİ 
Kayseri İli, İncesu İlçesi, Şeyhşaban Mahallesinde bulunan Şemulen Gazi Türbesi’nin 

tesciline ilişkin işlemlerin sonuçlandırılmasının Sayın Valimiz Orhan Düzgün’ün sözlü 
talimatlarıyla istenilmekte olduğu taşınmaza ilişkin tescil işlemlerinin ivedilikle tamamlanarak 
sonucundan bilgi verilmesi hususunda Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
14.04.2015 gün ve 1305 sayılı yazısı, konuya ilişkin görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 29.05.2015 gün ve 1841 sayılı, İncesu Belediye Başkanlığı’nın 
11.06.2015 gün ve 001085 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 10.06.2015 gün ve 
7548 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 07.05.2015 tarih ve 460 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri ili, İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
102 ada, 614 parsel numarasında mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı Şemulen Gazi 
Türbesinin, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi 
gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin 
tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “1.grup” olarak 
belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak 
işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için 
Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015 - 112 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.07.2015 - 1680 KAYSERİ 
Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Kızılkoca Köyü’nde bulunan, tapunun 1224 ve 1225 parselleri 

üzerinde yer alan Çataltepe (1) ve (2) Tümülüslerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle sit fişi üzerindeki 1/1000 ölçekli kadastral haritada ve 
kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna;  
söz konusu Tümülüslerde kaçak kazı yapılması ve Tümülüslerin tahrip edilmesi suretiyle 2863 
Sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine; alanda daha 
fazla tahribat yaşanmaması için mevcut kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi 
halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiği karar verildi. 
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