
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 206 - 25.04.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3231 - 25.04.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Sarımbey Köyünde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli “Toluyurt Höyüğü”nün Kurulumuzun 09.02.2018 gün ve 3119 sayılı kararı ile 

belirlenen sit sınırlarının irdelenmesi sonucu; koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm 

parametrelerinden kaynaklı bir maddi hatanın olduğu anlaşılmış olup 09.02.2018 tarih, 3119 

sayılı kararımızla uygun bulunan 1/25000 ölçekli haritanın iptal edilmesine, sit sınırına yönelik 

yeniden koordinatları ile birlikte düzenlenen ve kararımız eki olan 1/25000 ölçekli topoğrafik 

haritanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 201 - 07.03.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3133 - 07.03.2018 KAYSERİ 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Kömür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel mülkiyete 

ait, 184 ada, 1 parselinde yer alan “Lahit Mezarlar”ın 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 

1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesinin uygun olduğuna, 

• Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Kömür Mahallesi, 184 ada, 1 parselin pafta, fen klasörü ve 

tapu kütüğü beyanlar hanesine  “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerince verilmesine, 

• Sit alanı için;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin belirlenen Koruma ve 

Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 198 - 19.01.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3076 - 19.01.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel 

mülkiyete ait olan 113 ada, 263 ve 266 nolu parseller ile Mera vasıflı 113 ada, 262 ve 317 nolu 

parsellerinde bulunan taşınmazların bir kısmını kapsayan “Gözenek Örenyeri”nin; III. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının 

koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• 113 ada, 262.263.266 ve 317 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar 

hanesine “bir kısmı III. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesine; 

• 113 ada, 262 ile 317 nolu parsellerinde, sit sınırları dışında bulunan alanlarda Mera 

vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında bir sakınca olmadığına; 

• Sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, ivedilikle 

Belediyesince Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, koruma 

amaçlı imar planı hazırlanana kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararıda belirtilen koruma ve kullanma koşullarının geçerli 

olacağına ve aşağıda III. Derece arkeolojik sit alanı için belirtilen Geçiş Dönemi Yapılanma 

Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA 

ŞARTLARI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir. 

4. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacaktır. 

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 213 - 22.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3351 - 22.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Süvegenler Mahallesi, Deliktaş Mevkiinde bulunan, özel 

mülkiyete ait 469 parselin bir kısmında yeralan ve bir kısmı da yolda kalan “Kaya Mezarı”nın 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada 

gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı /olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 469 

parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit 

alanıdır” şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı 

imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma 

Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 213 - 22.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3347 - 22.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Akmescit Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 1328 ada, 

11 ve 13 parsel ile Hazineye ait 1328 ada, 12 parsellerin bir kısmında yeralan “Küçük Tepe 

Höyüğü”nün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 1328 ada, 11, 12, 13 parsellerin pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; höyükte kaçak kazı 

yapanlar hakkında Yasal işlem başlatılmasına; 1328 ada, 12 parselde ve 1.derece arkeolojik sit 

sınırı içerisinde beton köşk yapılması isteminin uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 213 - 22.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3352 - 22.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri İli,  Sarıoğlan İlçesi, Delihacınınhöyük Mevkiinde bulunan,  1081 ada, 1 nolu 

mera parselinin bir kısmında yeralan “Delihacınınhöyük Mevkii Höyüğü”nün kararımız eki 

1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği 

şekli ile 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 1081 ada, 1 nolu 

mera parselinin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 2. derece 

arkeolojik sit alanıdır” şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda 

koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının 2. Maddesinde belirtilen 2. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve 

Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; ayrıca söz konusu taşınmazın sit alanı dışında kalan 

kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında bir sakınca 

olmadığına;  höyükte kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına; can ve mal 

güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan 

sonra Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla 

kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça 

alınmasına ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin 

sağlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 203 - 09.03.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3171 - 09.03.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kargalık Köyünde bulunan, tapunun 134 ada, 12-13 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazda yer alan “Havuz”un 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/10000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 

1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, 

• Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kargalık Köyü, 134 ada, 12-13 numaralı parsellerin pafta, fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin 

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine, 

• Sit alanı için;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin belirlenen Koruma ve 

Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 212 - 21.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3327 - 21.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Karahöyük Mahallesi’nde bulunan ve Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.04.1977 gün ve A-423 sayılı kararıyla I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 06.11.1993 gün ve 1621 sayılı kararıyla 

sit sınırları belirlenen, 28.09.2001 gün ve 2896 sayılı kararıyla sit sınırları genişletilen, 

28.07.2015 gün ve 1665 sayılı kararı ile sit sınırları sayısallaştırılan ve 27.04.2018 gün ve 3250 

sayılı kararı ile de mevcut I. Derece Arkeolojik sit sınırları çevresinde bulunan taşınmazları 

kapsayacak şekilde III. Derece Arkeolojik sit alanı belirlenen Kültepe (Kaniş)- Karum Ören 

Yerinin sit fişinin güncellenmesi, sit sınırlarına ait koordinatların dönüşüm parametrelerinde 

(ed50-ıtrf datumları arası dönüşüm) tespit edilen maddi hatalardan kaynaklı uyuşmazlığın 

düzeltilmesi, III. Derece arkeolojik sit sınırlarının isabet ettiği parsel listesinin güncellenmesi ve 

gerekli şerh işlemlerin yapılması istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

13.06.2018 tarih ve 303295 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Karahöyük Mahallesi’nde bulunan ve Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.04.1977 gün ve A-423 sayılı kararıyla I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 06.11.1993 gün ve 1621 sayılı kararıyla 

sit sınırları belirlenen, 28.09.2001 gün ve 2896 sayılı kararıyla sit sınırları genişletilen, 

28.07.2015 gün ve 1665 sayılı kararı ile sit sınırları sayısallaştırılan ve 27.04.2018 gün ve 3250 

sayılı kararı ile de mevcut I. Derece Arkeolojik sit sınırları çevresinde bulunan taşınmazları 

kapsayacak şekilde III. Derece Arkeolojik sit alanı belirlenen Kültepe (Kaniş)- Karum Ören 

Yerine yönelik güncellenen sit fişinin ve sit sınırlarına yönelik koordinat dökümünün bulunduğu 

listenin, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada görüleceği üzere sit alanlarının bastığı parsellere 

yönelik mahalle, ada, parsel bilgilerini içerecek şekilde güncellenen listenin uygun olduğuna; 

listede bulunan parsellerin tapu kayıtlarının beyanlar hanesine listede belirtildiği şekilde şerh 

konulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 212 - 21.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3328 - 21.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Köşkdağı Mahallesinde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan ve 

özel mülkiyet adına kayıtlı olan tapunun 477 ada, 12 ve 17 nolu parsellerinde yer alan 

taşınmazların bir kısmını kapsayan “Köşkdağı Mahallesi Nekropol Alanı”’nın; 2863 sayılı 

Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I.ve III. Derece Arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda Müze Müdürlüğünce hazırlanan sit fişi ile 1/1000 

ölçekli haritanın uygun olduğuna; 

• Kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada da görüleceği üzere sit alanlarının 

başmış olduğu 477 ada, 12 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir 

Kısmı III. Derece Arkeolojik Sit Alanındır” ve 17 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine ise “Bir Kısmı I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanındır” şerhinin ilgili 

tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, 

• Müze Müdürlüğünün önerdiği şekliyle taş Lahid’in Müze Müdürlüğünce gerekli 

önlemler alınarak Müzeye taşınmasında sakınca olmadığına; 

• Kazı sonucu bulunan diğer mezar yapılarının ise; yine Müze Müdürlüğünce önerilen 

(yapı temelinden yukarıya doğru Jeotekstil Örtü+ince elenmiş dere kumu(tuz içermeyen)+sentetik 

file(ince sinek teli)+elenmiş killi toprak+ponza taşı kırıklarından oluşan bir dolguyla 

kapatılmasının) şekilde yapılabileceğine, 

• Ayrıca I. derece arkeolojik sit alanında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve 

Kullanım Koşullarının geçerli olduğuna; 

• Sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, ivedilikle 

Belediyesince Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, koruma 

amaçlı imar planı hazırlanana kadar aşağıda III. Derece arkeolojik sit alanı için belirtilen “Geçiş 

Dönemi Yapılanma Koşullarının” geçerli olduğuna; 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA 

ŞARTLARI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kurulumuzdan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilinecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir. 

4. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacaktır. 

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve/veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecektir. 

8. Yapı Kullanım Belgesi olan yapılarda ruhsata tabi olmayan bakım-onarımlarda 

Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosundan izin alınarak yapılacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 213 - 22.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3348 - 22.06.2018 KAYSERİ 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Hazerşah Mahallesinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Hazerşah (Çoban) Höyüğünün Kurulumuzun 29.09.2009 gün ve 1486 sayılı kararı 

belirlenen sit sınırlarındaki maddi hataların olduğu, mevcut arkeolojik sit alanı ile koordinatları 

belirlenen alanın uyuşmadığı belirtilerek sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Müze Müdürlüğünün 30.05.2018 gün ve 

E.466447 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 08.06.2018 tarih ve 

296072 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Hazerşah Mahallesinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Hazerşah (Çoban) Höyüğünün Kurulumuzun 29.09.2009 gün ve 1486 sayılı kararı 

ile belirlenen sit sınırlarındaki maddi hataların olduğu, mevcut arkeolojik sit alanı ile koordinatları 

belirlenen alanın uyuşmadığı anlaşıldığından sit sınırlarının ve fişinin iptaline, höyüğe yönelik 

yeniden hazırlanan sit fişi ile 1/25000 ölçekli harita ve 1/2500 ölçekli kadastral haritanın uygun 

olduğuna, tapunun “1320 parseli” üzerinde bulunan “korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığıdır” şerhinin kaldırılarak kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterildiği gibi 

“1201, 1202, 1212, 1213, 1214, 1219” parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “bir kısmı I. 

derece arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin verilmesi gerektiğine, söz konusu sit alanında Yüksek 

Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, ayrıca höyük üzerinde 

bulunan kaçak kazı çukurlarına yönelik Kurulumuz tarafından alınan 27.04.2018 gün ve 3255 

sayılı kararında “1320 parselde yer alan “ ibaresinin “kadastro harici alanda ve 1201, 1202, 1212, 

1213, 1214, 1219 parsellerde yer alan” şeklinde düzeltilmesine karar verildi. 

 
 5927/3/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 211 - 20.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3310 - 20.06.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Çekerek ilçesi, Beyyurdu Köyü, Eskiköy Mevkiinde bulunan tapunun 118 ada, 

Maliye Hazinesine adına kayıtlı 46 ile özel mülkiyet adına kayıtlı 47 nolu parsellerinde yer alan 

taşınmazların bir kısmını kapsayan “Eskiköy Nekropolü”’nün; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde 

belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile 1/25000 ölçekli koordinatlı harita ve 1/2500 ölçekli 

kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• Sit alanının başmış olduğu 118 ada, 46 ve 47 nolu parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, 

• Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında Yozgat 

Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih, 175831 sayılı 

yazıları ile Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığından yeni bir suç duyurusuna 

bulunulmasına gerek olmadığına; 

• Sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına 

yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; 

• Kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle can ve 

mal güvenliği alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde, yerel yönetimlerce kapatılması gerektiğine; 

• Uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesi 

gerektiğine; 

• Bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol 

edilmesinin ilgili Kaymakamlıkça sağlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 211 - 20.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3306 - 20.06.2018 KAYSERİ 

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Hallaçlı Köyü, Kamışlı Mevkiinde bulunan özel mülkiyeti adına 

kayıtlı olan tapunun 116 ada,  22 parselinde yer alan taşınmazın bir kısmını kapsayan “Kamışlı 

Deresi Yerleşimi”’nin; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı 

anlaşıldığından III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin ve bu doğrultuda 

hazırlanan sit fişi ile 1/25000 ölçekli koordinatlı harita ve 1/2500 ölçekli kadastral haritanın 

uygun olduğuna; 

• Sit sınırlarının başmış olduğu 116 ada, 22 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “Bir Kısmı III. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesine, 

• Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında Yozgat 

Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih, 185406 sayılı 

yazıları ile Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığından yeni bir suç duyurusuna 

bulunulmasına gerek olmadığına; 

• Kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle can ve 

mal güvenliği alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde, yerel yönetimlerce kapatılması gerektiğine; 

• Uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesi 

gerektiğine; 

• Bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol 

edilmesinin ilgili Kaymakamlıkça sağlanması gerektiğine; 

• Sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı 

imar planı hazırlanana kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen ve aşağıda III. Derece arkeolojik sit alanı 

için belirlenen Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA 

KOŞULLARI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir. 

4. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacaktır. 

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 



 
 5927/5/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 211 - 20.06.2018 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 3308 - 20.06.2018 KAYSERİ 

Yozgat İli, Aydıncık İlçesi, Hacıilyas Köyü, Kaletepesi mevkiinde bulunan mülkiyeti 

Maliye Hazinesi (Orman Vasıflı) adına kayıtlı tapunun 104 ada, 1 nolu parselinde yer alan 

taşınmazın bir kısmını kapsayan “Kaletepesi Mevkii Kale Yerleşimi”’nin; 2863 sayılı Yasanın 6. 

Maddesinde belirtilen özellikler taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesinin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişi ile 1/25000 ölçekli koordinatlı harita ve 1/2500 

ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; 

• Sit alanının başmış olduğu 104 ada, 1 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesine, 

• Sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına 

yönelik Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; 

• Ayrıca sit sınırları dışında Orman vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa 

kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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