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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



 



 
 4004/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 06.04.2018 - 205 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 06.04.2018 - 3222 KAYSERİ 
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Abdilli Köyünde bulunan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu 

Altındaki Kadastro Harici taşlık alanda yeralan “İğdeyolu Tümülüsü”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;  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; kaçak kazıların sorunluları hakkında Yozgat Müze Müdürlüğünün 
16.06.2017 gün ve 826 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından yasal işlem 
başlatılmasına gerek olmadığına; adli işlemlerin tamamlanmasının ardından can ve mal güvenliği 
tehlikesi arzeden 2. kaçak kazı çukurunun Yozgat Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce 
kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 
önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması 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 Tarihi ve No : 05.04.2018 - 204 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.04.2018 - 3197 KAYSERİ 
Kayseri İli, Develi İlçesi, Büyükkünye Mahallesi, 109 ada, 52 nolu mera parselinde 

bulunan “Büyükkünye Kaya Mezarları”nın kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 
koordinatlandırıldığı ve 1/6000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 109 ada, 52 parselin tapu kütüğü beyanlar 
hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 
28232 sayılı Resmi Gazetede 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; kaçak kazı çukurlarının sorumluları hakkında Kayseri İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.05.2017 gün ve 1588 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı 
anlaşılmış olup tekrar yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına; can ve mal güvenliği tehlikesi 
arzeden kaçak kazı çukurunun adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra Müze Müdürlüğü 
denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; Kurulumuzun 22.02.2013 gün ve 522 sayılı 
kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Satı Köyü Arkeolojik Yerleşimi içerisindeki 
kaçak kazının sorumluları hakkında Develi Cumhuriyet Başsavcılığının 07.03.2017 gün ve 
2016/1522 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşılmış olup tekrar yasal işlem 
başlatılmasına gerek olmadığına; can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurunun 
adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce 
kapatılabileceğine; bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli 
güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması 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 Tarihi ve No : 06.04.2018 - 205 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 06.04.2018 - 3221 KAYSERİ 
Yozgat İli, Merkez, Kırım Köyünde bulunan, 101 ada, 202 orman parselinin bir kısmında 

yeralan “Kırım Kalesi”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 
ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesinin uygun olduğuna;  101 ada, 202 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. 
derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 
Gazetede 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; sit alanına zarar vermemek koşuluyla 1.derece arkeolojik sit 
sınırları dışında maden arama çalışması yapılabileceğine; yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir buluntuya veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasanın 4. 
maddesi uyarınca çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara 
veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 206 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2018 - 3234 KAYSERİ 

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Kömüşören Köyü, 105 ada, 9 numaralı mera parselinin bir 

kısmında bulunan “Attepe Düz Yerleşimi”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 105 ada, 9 parselin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede 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; ayrıca söz konusu taşınmazların sit alanı dışında kalan 

kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında bir sakınca olmadığına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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