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 Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Yıldırım Köyünde bulunan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici 

taşınmaz ili ilgili olarak Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ağaçlandırmak istenen alana ait, kurumumuzun 

görüşünün bildirilmesi istemine ilişkin ilgi yazı gereği, yerinde yaptığımız yüzey incelemesi sonucunda tespit edilen 

Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Köyü Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine 

yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.10.2011 gün ve 137 sayılı raporu, konuya ilişkin Kayseri 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.10.2011 gün ve 3297 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 01.11.2011 gün ve 222717 sayılı yazısı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 05.11.2011 gün ve 34 sayılı yazısı, Sarıoğlan Kaymakamlığının 

01.11.2012 gün ve 728 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 

28.03.2012 gün ve 76860 sayılı yazısı, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

 Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Köyü Tümülüsünün, 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 YILDIRIM KÖYÜ                  

             TÜMÜLÜSÜNÜN 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, valiliğince Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiğine karar verildi. 
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