
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 15   - 29.03.2012                                                              Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih     : 198   -29.03.2012                                            KAYSERİ 

    
 KAYAP-Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 16 Ağustos-31 Eylül 2011 tarihleri 

arasında Prof.Dr.Fikri KULAKOĞLU Başkanlığında bir ekip tarafından yapılan çalışmalara ilişkin ilgi raporun 

incelenmiş olduğu ve Hörgüçlü Höyük, Kırkören Höyük, Bileç Höyük 1, Bileç Höyük 2, Kemer Höyük, Yeşilkent 

(Yalak) Höyük, Tavla Höyük ve Sarıca Deve Tepesi üzerinde kaçak kazı ve tahribatlar yapıldığının anlaşıldığı 

belirtilerek tespit edilen kaçak kazı çukurlarının kapatılması konusunun Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmesi 

ve alınacak karar doğrultusunda Kayseri Müzesi Müdürlüğünce işlem yapılması, bahsi geçen höyüklerde daha fazla 

kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Valilikçe alınması ve höyüklerin belli 

aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanması, kaçak kazı yapan şahısların yakalanmaları halinde haklarında açılan 

davanın takip edilerek seyri ve sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istemine ilişkin Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.10.2011 gün ve 220559 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 05.12.2011 gün ve 3698 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 

Genel Müdürlüğünün 12.12.2011 gün ve 251210 sayılı yazısı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünün 23.12.2011 gün ve 89226 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğünün 22.12.2011 gün ve 27892 sayılı yazısı, Tomarza Belediye Başkanlığının 03.01.2012 

gün ve 3 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 23.02.2012 gün ve 

39404 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kurulumuzun 23.12.2011 gün ve 109 sayılı kararı,    28.03.2012 gün ve 216 sayılı 

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

sonucunda; 

 Kayseri İli, Tomarza İlçesinde bulunan Kırkorun Tepesi Höyüğünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretli 

alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına;geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının; 

                      I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİLLİ KIRKORUN TEPESİ          

                    HÖYÜĞÜNÜN GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
- Bu alan, koruma yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı 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 Kurulumuzda değerlendirilmesine; 

- Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine; 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, 

cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve 

ayırma (ifraz) yapılabileceği;  

şeklinde belirlenmesine, belediyesince Koruma Amaçlı İmar Planın yapılması gerektiğine karar verildi. 
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