
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17.03.2017-3505 SİVAS 
Dosya No : 60.07.334 
Tokat İli, Zile İlçesi, İstasyon Mahallesi,  sit alanı dışında bulunan, mülkiyetleri Maliye 

Hazinesine ait,  tapunun 311 ada, 6 ve 34 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümünde 
Organize Sanayi Bölgesine ulaştırılmak istenen doğalgaz talebine yönelik yapılan incelemede 
doğalgaz boru hattı güzergahı dışında tespit edilen Hamam Tepesi Tümülüsü I ve II’ nin tescil 
edilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu raportörünün15.03.2017 tarihli ve 248 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda: 

Tokat İli, Zile İlçesi, İstasyon Mahallesi, Hamam Tepesi Mevkiinde,  sit alanı dışında 
bulunan, mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait,  tapunun 311 ada, 6 ve 34 nolu parsellerinde kayıtlı 
taşınmazların bir bölümünde tespit edilen Hamam Tepesi Tümülüsü I ve II’ nin 2863 sayılı 
Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler 
göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2500 
ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 
belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Hamam Tepesi Tümülüsü I ve II  I. derece arkeolojik sit 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 
belirlenmesine;  

Hamam Tepesi Tümülüsü I ve II’ nin üzerinde bulunduğu taşınmazların 
ağaçlandırılmasına yönelik çalışmaların I. derece arkeolojik sit sınırlarına hiçbir inşai ve fiziki 
müdahalede bulunulmadan sit sınırları dışında sürdürülebileceğine; 

Hamam Tepesi Tümülüsü I ve II’ nin sit sınırları ile çakışmalı olan jeotermal arama ruhsat 
sahasında I. derece arkeolojik sit sınırlarına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmadan sit 
sınırlarımız dışında jeotermal arama faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16/03/2017 - 186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16/03/2017 - 3452 SİVAS 
Dosya No : 44.00.139 
Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Salköprü Mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 

738 ada, 11 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 04.12.2010 tarih ve 2120 sayılı kararı ile tescil edilen, yapı grubu II.Grup 
olarak belirlenen Elmas ÇİTELİ Evinin tehlike arz etmesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun 
kapsamında Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Malatya Valiliği (İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü)’nin 21.02.2017 tarih ve 627 sayılı yazısı okundu ve ekleri incelendi, Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 14.03.2017 tarih ve 231 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda; 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Salköprü Mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 
738 ada, 11 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 04.12.2010 tarih ve 2120 sayılı kararı ile tescil edilen, yapı grubu II.Grup 
olarak belirlenen Elmas ÇİTELİ Evinin tescilinin devamına, İvedi olarak rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi 
kapsamında yangın çıkaranlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, gerekli güvenlik 
önlemlerinin mülk sahibi ve ilgili Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3467 SİVAS 
Dosya No : 58.00.648 
Sivas İli, Merkez, Koluca Köyünde sit dışında bulunan, tapunun 104 ada, 25, 26, 30, 215 

nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Kamu Orta Malına ait tarla/mera vasıflı 
taşınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Kolluca Yazı Kaya Yerleşiminin tescil edilmesi 
istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarihli ve 1956-4969 sayılı yazısı, 
ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 242 sayılı dosya 
inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez, Koluca Köyünde bulunan, tapunun 104 ada, 25, 26, 30, 215 nolu 
parsellerinde kayıtlı, taşınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen Kolluca Yazı Kaya 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür 
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci 
maddesinin Kolluca Yazı Kaya Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2017-187 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17.03.2017-3496 SİVAS 
Dosya No : 60.06.75 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Eriklitekke Köyü, Çetinkuz Mevkii, 137 ada, 12, 40 ve 41 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Özel ve Maliye Hazinesine ait tarla/orman vasıflı taşınmazların bir 
bölümü üzerinde tespit edilen Çetinkaz Mevkii Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi 
istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.04.2016 tarihli ve 
34566755-641/1034 sayılı, 26.08.2016 tarihli ve 222 sayılı yazıları, ekleri, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 252 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas 
ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Eriklitekke Köyü, Çetinkuz Mevkii, 137 ada, 12, 40 ve 41 nolu 
parsellerinde kayıtlı taşınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Çetinkaz Mevkii 
Nekropolünün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve 
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 
I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci 
maddesinin Çetinkaz Mevkii Nekropolü I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3478 SİVAS 
Dosya No : 58.02.68 
Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Karabaş 

Ağzı Mevkiinde sit dışında bulunan, tapunun 339 ada, 1, 2 nolu parseller ile 340 ada 1, 2, 3 nolu 
parsellerinde kayıtlı, Özel mülkiyete tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde tespit edilen ve 
Kurulumuzun 17.08.2016 tarihli ve 2974 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit olarak tescili 
prensip olarak uygun bulunan Aliçavuş (Asırçavuş Öreni) Yerleşiminin nihai tescilinin 
değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 
tarihli ve 244 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 
Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda;  

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Karabaş 
Ağzı Mevkiinde bulunan, tapunun 339 ada, 1, 2 nolu parseller ile 340 ada 1, 2, 3 nolu 
parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Aliçavuş (Asırçavuş Öreni) Yerleşiminin 
2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, III. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda Aliçavuş (Asırçavuş Öreni) Yerleşimi III. derece arkeolojik sit geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının; 

1. Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar 
Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin 
raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze 
müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine, 

2. Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 
uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 
kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

3. Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 
4. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
5. Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine, 

6. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda 
Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar ve güneş enerji santralleri yapılabileceğine,  

7. Taşınmazların amacı dışında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün görüşünün alınmasına,  

8. Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,  
9.Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 
Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 



2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (Değişik ikinci paragraf: 
8/8/2011-KHK-648/42 md.) “…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl 
içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 
kuruluna vermek zorundadır…” şeklinde belirtilmiş olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 
kurumca üç yıl içerisinde Aliçavuş (Asırçavuş Öreni) Yerleşimi Koruma Amaçlı İmar Planının 
(KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3474 SİVAS 
Dosya No : 58.02.69 
Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesinde sit 

dışında bulunan, tapunun 351 ada, 106 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 
Mera vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 17.08.2016 tarihli ve 
2974 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Sivri 
Tepe Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 245 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas 
ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesinde 
bulunan, tapunun 351 ada, 106 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan Sivri 
Tepe Tümülüsünün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve 
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 
I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci 
maddesinin Sivri Tepe Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3466 SİVAS 
Dosya No : 58.00.652 
Sivas İli, Merkez İlçesi, Kartalca Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyetleri Maliye 

Hazinesine ait,  tapunun 120 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 154 Kv 1272 Mcm Şarkışla-Votorantim Tm 
Elektrik Enerjisi İletim Hattı proje güzergahı incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 
07.12.2016 tarih ve 3193 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Kartalca 
Nekropolü’nün nihai tescilinin yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 
15.03.2017 tarihli ve 249 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Merkez İlçesi, Kartalca Köyü, sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait,  tapunun 120 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit 
edilen Kartalca Nekropolü’nün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 
2863 sayılı Kanun kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. 
derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Kartalca Nekropolü I. derece arkeolojik sit 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 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.03.2017-186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16.03.2017-3473 SİVAS 
Dosya No : 58.02.70 
Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesinde sit 

dışında bulunan, tapunun 350 ada, 159 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 
Mera vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 17.08.2016 tarihli ve 
2974 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Hamzalı 
Çayı Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 15.03.2017 tarihli ve 246 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas 
ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesinde 
bulunan, tapunun 350 ada, 159 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan 
Hamzalı Çayı Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından 
olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği 
şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I. derece arkeolojik sit’e ilişkin 
1’inci maddesinin Hamzalı Çayı Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.03.2017 - 2532 KAYSERİ 
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yamaçlı Beldesi, Zafer Mahallesinde bulunan, 248 ada, 

TH2’de (kadastro harici taşlık alan 2) yeralan Kalehöyüğün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki kadastral haritada 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; kadastro tescil işlemlerinin 
1.derece arkeolojik sit alanı gözetilerek yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.02.2017 - 162 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 10.02.2017 - 2512 KAYSERİ 
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Aşağı Mahallesi'nde bulunan, tapunun 72 ada, 4 parsel 

numarasında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ve yapı grubu “I.grup” olan Çarşı Hamamı’nın korunma alanına yönelik 
hazırlanan ve kararımız eki olan 1/1000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, korunma 
alanında kalan parselleri Tapu Kütüğü beyanlar hanesine “Korunma Alanı” şerhi ile ilgili 
işlemlerin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgililerince yapılmasına; 13.01.2017 tarih ve 2461 sayılı 
kararımızla uygun bulunan onarım projelerinin uygulamaların proje müellifinin sorumluluğunda, 
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik 
hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017 - 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.03.2017 - 2523 KAYSERİ 
Yozgat ili, Merkez Köseoğlu mahallesinde ve sit alanı dışı yer alan, 520 ada, 

11parsellerinde özel mülkiyete adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilline, yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine ve korunma 
alanın ise kararımız eki imar plan örneğinde işaretlendiği gibi (tescilli Kayyumzade camii için 
belirlenen Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2010 tarih ve 1671 sayılı 
kararı ile belirlenen korunma alanının) güncellenmesine, taşınmazın bulunduğu 520 ada 11 
parsele “2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”   koruma alanı sınırları içerisinde 
kalan parsellere ise   “korunma alanıdır” şerhinin, verilmesi ve şerh verildiğine ilişkin belgelerin 
Bölge Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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