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Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Orman Köyü’nde bulunan, Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.11.2011 gün ve 69 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen Deliklikaya Höyüğü ve Nekropolünün geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının belirlenmesi istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 19.12.2011 gün ve 256773 sayılı yazısı ile tescilli höyük ve nekropol alanında daha 

fazla kaçak kazı yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve alanda halen 

kapatılması gereken kaçak kazı çukuru mevcutsa Kurul görüşünün alınarak ilgili Mahkeme 

tarafından da uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde çukurların 

kapatılması, söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına 

yönelik Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.12.2011 gün ve 3996 sayılı yazısı; 

konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.01.2012 gün ve 40 sayılı raporu 

okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Orman Köyü’nde bulunan, Kurulumuzun 02.11.2011 

gün ve 69 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Deliklikaya Höyüğü ve 

Nekropol alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. maddesi doğrultusunda aşağıda 

belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine; söz konusu 

alanlardaki kaçak kazı çukurlarının ilgili Mahkeme tarafından da uygun görülmesi halinde Müze 

Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; höyük ve nekropol alanında daha fazla kaçak kazı ve 

tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu 

alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına;      

 

    
I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİLLİ 

DELİKLİKAYA HÖYÜĞÜ VE  NEKROPOLÜ 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

 
 Bu alanlar, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olup     

bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,  
 İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;  

 
 Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;  

 
 Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze        

            müdürlüğünün görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine; 
 

 Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına; 
 

 Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine;   
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 Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının  

            açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine; 
 

 Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla  

            birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; 
      
       karar verildi. 

 

 

 

 

 

 
                    Başkan                                                                                     Başkan Yardımcısı 

               Hamdi GÜLEÇ                                                                              Emre SARAÇBAŞI 

     (İmza) (İmza) 

 

                                                                                           

                        Üye                                                  Üye                                            Üye 

      Mahmut Çıngı SALMAN                   Hakan MAHİROĞLU            Prof.Dr. Halime HÜRYILMAZ 

                     (İmza)    (İmza) (İmza) 

                                        

                            

                               Üye                                                                                   Üye                                               

                Doç.Dr.Sedat BAYRAKAL                                              Muhammed Hafi EMRE      

          (İmza)  (İmza) 

 

            

              Üye                                                   Üye                                            Üye 

            Ömer TEKİNER                                     Erman AĞMAZ                     Hasan ELMAAĞAÇ 

      Büyükşehir Belediye Tem.                    Hacılar Belediye Tem.    Kayseri Müze Müd. V. 

    (İmza)      (İmza)  (İmza) 
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