
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 72 - 06.02.2014 
K arar no ve tarih : 930 - 06.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 
parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı Camii niteliğindeki taşınmaza çatı yapma isteminin 
2863 sayılı yasa gereği incelenmesine ilişkin Mükremin Sadak’ın 10.09.2013 günlü başvurusu, 
konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.11.2013 gün ve 3878 sayılı, Kocasinan Belediye 
Başkanlığının 25.11.2013 gün ve 3149 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 02.12.2013 gün ve 
16690 sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 01.10.2013 gün ve 1032 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 
parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı Camii niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 
6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı 
ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. 
Grup” olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki kadastral harita üzerinde işaretlendiği 
şekliyle uygun olduğuna, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, çatı 
yapma isteminin ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 
sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda hazırlanacak projenin Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazînesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde baz istasyonu yapılması istemine yönelik Abdullah Gül 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 13.12.2013 tarih ve 452-954 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.01.2014 
gün, 108 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde baz istasyonu kurma isteminin; alan ilişkin siluet 
hazırlandıktan değerlendirilmesine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 72 - 06.02.2014
Karar No. ve Tarihi : 931- 06.02.2014

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : İ2 -06.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 932 -06.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında yer alan, tescilli yapıların 
koruma alanında kalan, tapunun 287 pafta, 3113 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Sert Otel 
Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait taşınmazda yeni yapılanma projesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Ali Sert Otel Turizm İnşaat Sanati ve Ticaret Limited Şirketi’nin
30.12.2013 günlü başvurusu ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 04.02.2014 gün, 124 sayılı raporu ve taşınmazın bulunduğu koruma alanına 
yönelik 18.07.2013 gün, 726 sayılı kararımız okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında yer alan, tescilli yapıların 
koruma alanında kalan, tapunun 287 pafta, 3113 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Sert Otel 
Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait taşınmazda yeni yapılanmaya yönelik hazırlanan 
projenin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi ve proje müellifinin denetim ve 
sorumluluğunda yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih :72- 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih :933-06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahallesinde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 9 
ada, 37 parsellerinde kayıtlı, Kurulumuzun 21.07.1989 gün ve 439 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kadıoğlu çeşmesine sprey boyayla yazı yazmak suretiyle zarar 
verenler hakkında gerekli işlemin yapılması istemine ilişkin, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün
09.11.2013 gün ve 2822 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.12.2013 gün ve 
17179 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 30.01.2014 gün ve 107 sayılı raporu okundu, 
raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahallesinde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 9 
ada, 37 parsellerinde kayıtlı, Kurulumuzun 21.07.1989 gün ve 439 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kadıoğlu çeşmesine yapılan boyama işleminin Kurulumuzdan 
izin alınmaksızın yapılması ve yapının mahiyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle 2863 sayılı yasaya 
muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına, Çeşme üzerindeki boyaların Kayseri Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü denetiminde temizlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :72 - 06.02.2014
Karar No. ve Tarihi :934- 06.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, kentsel sit alanı içinde yer alan, tapunun 57 pafta, 210 ada, 27
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Hacı Memiş Karagözlü Camii Vakfına ait, Kayseri Kültür ve
Tabaiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2009 gün ve 1305 sayılı kararıyla korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Efendiğa Camiinde onarım yapma isteminin yönelik Mustafa 
Dirican’ın 19.11.2013 günlü başvurusu ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.01.2014 gün, 106 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, kentsel sit alanı içinde yer alan, tapunun 57 pafta, 210 ada, 27
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Hacı Memiş Karagözlü Camii Vakfına ait, Mülga Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2009 gün ve 1305 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Efendiğa Camiinde onarım yapma isteminin Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen 
proje hazırlama esasları doğrultusunda hazırlanacak projelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesinden sonra 
değerlendirilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih: 72 -  06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 935 -06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hallaçoğlu Mahallesinde bulunan, sit dışında ancak Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile belirlenen taşınmaz 
kültür varlıklarının koruma alanı içinde kalan, tapunun 292 pafta, 3426 ada, 21 parselide, özel mülkiyet 
adına kayıtlı, tadilat projenin değerlendirilmesine ilişkin Mehmet Taşdemir’in günsüz başvurusu ve 
konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
04.02.2014 tarih, 125 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hallaçoğlu Mahallesinde bulunan, sit dışında ve taşınmaz kültür 
varlıklarının koruma alanı içinde kalan, tapunun 292 pafta, 3426 ada, 21 parselinde, özel mülkiyet adına 
kayıtlı yeni yapılanmaya ilişkin hazırlanan tadilat projesinin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca 
Belediyesi ve proje müellifinin denetim ve sorumluluğunda yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik 
rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 72 - 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 936 - 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün, A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
16.10.2012 gün, 395 sayılı kararı ile koruma grubu I. (Birinci) Grup olarak belirlenmiş, tapunun 308 
ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait İç Kale Surları ile çevrelenmiş 
olan tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olmakla birlikte 
15.02.1963 yılında yapılan bir sözleşme ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş alanda 
Kayseri Arkeoloji Müzesi yapımı nedeniyle doğal gaz hattı döşenmesine yönelik hazırlanan projenin 
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2014 gün, 21/329 sayılı yazısı ve 
konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
05.02.2014 gün ve 126 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, İç Kale Surları 
ile çevrelenmiş olan, tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı, Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis 
edilmiş alanda Kayseri Arkeoloji Müzesi yapılması nedeniyle doğalgaz hattı döşenmesine yönelik 
hazırlanan proje ve raporun uygun olduğuna, uygulamanın Belediyesi denetiminde yapılması 
gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 72 - 6.2.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 937 - 6.2.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey (Hacı Mansur) Mahallesi’nde, kentsel sit 
alanında ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 
56 no.lu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik İbrahim YAPRAK’ın günsüz başvurusu ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 06.02.2014 tarih, 132 sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey (Hacı Mansur) Mahallesi’nde, kentsel sit 
alanında ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 
56 no.lu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölövenin ve rölöve raporunun 
uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 72 -  06.02.2014 
Karar no ve tarih : 938 -  06.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez Melikgazi İlçesinde, Yanıkoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan ve tapunun 
37 pafta, 1596 ada, 256 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, KKTVKBK’nun
29.04.2010 gün ve 1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Emir 
Şahap Türbesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 17.12.2013 gün, 4279 sayılı yazısı ve Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.02.2014 gün ve 129 sayılı raporu okundu 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Merkez Melikgazi İlçesinde, Yanıkoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan ve tapunun 
37 pafta, 1596 ada, 256 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, KKTVKBK’nun
29.04.2010 gün ve 1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Emir 
Şahap Türbesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik projesinin, elektrik tesisatının tescilli yapıyla 
ilişkisini gösteren kesit çiziminin olmadığından uygun olmadığına; söz konusu projenin, elektrik 
tesisatının geçtiği yerlerin detaylı bir şekilde belirtilerek hazırlandığı kesit çizimleriyle birlikte 
Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 72 -06.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 939 -06.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı imar 
Planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup 
konut niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan elektrik ve mekanik projeleri ve bu projelere 
ilişkin raporlarının Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 16.12.2013 gün ve 17261 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 06.02.2014 tarih ve 133 sayılı raporu okundu, raportörlerinin 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup 
konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan elektrik ve mekanik projelerinin uygun 
olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 72- 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 940- 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11333 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 
istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının
04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, 
görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11333 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 72- 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 941- 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin 
İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 
4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin; 2863 sayılı yasanın 
6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, 
anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. 
Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 72- 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 942- 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 
istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının
04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, 
görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı no ve tarih : 72- 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 943- 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 
istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının
04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, 
görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 72 - 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 944 - 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırları içerisinde, tapuda 11 pafta, 76 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Türkiye İş 
Bankası’na ait taşınmaza cephe verdiği sokaktan ulaşımın olmamasından dolayı mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1995 tarih ve 1953 sayılı kararıyla tescilli sokağa 
bakan bu bölümde kapı açma istemine yönelik hazırlanan projenin Kurulumuzda değerlendirilmesine 
ilişkin Türkiye İş Bankası A.Ş ‘nin 13.01.2014 gün, 221 sayılı yazısı ve konuya yönelik Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.02.2014 gün, 116 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırları içerisinde, tapuda 11 pafta, 76 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Türkiye İş 
Bankası’na ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1995 tarih 
ve 1953 sayılı kararıyla tescillenen sokağa cephe veren bahçe duvarında kapı açılmasına yönelik 
hazırlanan projede teknik olarak ifade yetersizliği bulunduğundan
,uygun olmadığına, söz konusu projenin düzeltilerek Kurulumuza iletilmesi durumunda konunun yeniden 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

A SLI G İB İD İR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 72 - 06.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 945 - 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesinde, 3. Derece arkeolojik sit alanında ve Zincidere 
Koruma Amaçlı imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 21 pafta, 3824 parselinde özel mülkiyet 
adına kayıtlı bulunan konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın maili inhidam arzetmesi nedeniyle yıkımı 
istemine ilişkin Zincidere Mahalle Muhtarlığının 27.01.2014 gün ve 295 sayılı yazısı ile konuya ilişkin 
Talas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2014 gün ve 249 sayılı yazısı ekinde 
yer alan mail-i inhidam raporu ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 04.02.2014 gün ve 
118 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Zincidere Mahallesinde, 3. Derece arkeolojik sit alanında ve Zincidere 
Koruma Amaçlı imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 21 pafta, 3824 parselinde özel mülkiyet 
adına kayıtlı konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın maili inhidam arzettiği dosyasındaki bilgi ve 
belgelerden anlaşıldığından; gerekli güvenlik önlemleri belediyesince alındıktan sonra yıkılmasında 2863 
sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde 
yapılarak uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 72 - 06.02.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 946 - 06.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesinde ve kentsel arkeolojik sit 
alanında bulunan, tapunun 14 ada ve 31 numaralı parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı 
taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan malikince açılan ilave kapı uygulamasının eski haline 
getirilmesine yönelik Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 428 sayılı kararının iptaline ilişkin 
Kayseri İdare Mahkemesinde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtilerek 
Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 14.01.2014 gün ve 2012/1153 sayılı kararına uyulması istemine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 04.02.2014 gün ve 24663 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 428 sayılı kararı, 06.02.2014 gün ve 131 sayılı 
uzman raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesinde ve kentsel arkeolojik sit 
alanında bulunan, tapunun 14 ada ve 31 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı 
taşınmazda, Kurulumuzdan izin alınmadan malikince açılan ilave kapı uygulamasının eski haline 
getirilmesine yönelik Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 428 sayılı kararının iptaline ilişkin 
Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 14.01.2014 gün ve 2012/1153 sayılı yürütmeyi durdurma 
kararına yasal zorunluluk nedeniyle uyulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 73 - 07.02.2014
Karar No. ve Tarihi : 947 - 07.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi Köyünde bulunan tapunun 101 ada, 11-12 parsellerinde 
kayıtlı, sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2000 gün ve 2530 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Melikgazi Caminin ve Sancaktar Türbesinin üst örtülerini kurşun kaplama 
istemine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.11.2013 gün ve 3876 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.02.2014 
gün, 113 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi Köyünde bulunan tapunun 101 ada, 11-12 parsellerinde 
kayıtlı, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2000 gün ve 2530 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Melikgazi Caminin ve sancaktar Türbesinin üst örtülerini kurşun kaplama 
isteminin; Sancaktar türbesinin bir Selçuklu eseri olması ve kurşun kaplama örtünün Osmanlı eserlerine 
özgü bir teknik olması nedeniyle uygun olmadığına, Melikgazi camiinin ise kubbesinde uygulanan 
kaburga sisteminin kurşunla kaplandığında estetik olarak caminin görüntüsünü olumsuz etkilediğinden 
uygun olmadığına; kurşun kaplamak yerine dış etkenlere karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü olabilecek, 
üst örtüsünden kaynaklı olumsuzlukları önleyebilecek katkılı, tarihi yapılar için geliştirilmiş hidrolik 
kireçli harcın üst örtü derzlerinde kullanılmasına uygulamanın Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
denetim ve sorumluluğunda yapılması ve onarım sonrasına ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların 
Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 73 - 07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 948 - 07.02.2014 KAYSERİ

Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski 
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti “ konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsamında tespit edilen alanların tescilinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 
267080 sayılı yazısı ekinde bulunan ve Şahmelik Höyük olarak tescile önerilen, Kayseri ili, Develi 
ilçesi, Şahmelik Köyü’nde bulunan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Öküzöldüren 
Höyüğü’nün sit sınırlarının sayısal ortama aktarılması ve söz konusu alana ilişkin geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 08.01.2014 tarih ve 25 sayılı raporu ile konuya ilişkin mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.05.2003 tarih, 3314 sayılı kararı okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Şahmelik Köyü’nde bulunan, tapunun 153 ada, 75,76,77,78,79,80, 
81,82,100,101,102,107 no.lu parsellerinde yer alan Öküzöldüren Höyüğü’nün, Kurulumuzun 
23.05.2003 tarih, 3314 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ve 1/2500 
ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 73 - 07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 949 - 07.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Şıhlı Kasabası’nda bulunan, tapunun 125 ada, 468 no.lu parselinde 
Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazda yer alan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen kaya oda mezarın sınırlarının yanlış belirlendiği anlaşıldığından düzeltilen tescil 
bilgilerinin ve kaya oda mezarın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine 
yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 08.01.2014 tarih ve 24 sayılı raporları ile 
konuya ilişkin Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararı okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Şıhlı Kasabası’nda bulunan, tapunun 125 ada, 468 no.lu parselinde 
Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazda yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilen kaya oda mezarın Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararıyla belirlenen 
sınırlarının iptal edilmesine; kaya oda mezarın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek, 
düzeltilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan sit sınırlarının kararımız eki harita üzerindeki 1/2500 
ölçekli ve sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen şekliyle 
uygun olduğuna; söz konusu alanda I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN 
ŞIHLI KAYA ODA MEZARI 

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;
■ Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerinin 

devam edebileceğine;

■ Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına;



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 73 - 07.02.2014 
K arar No. Ve Tarihi : 949 - 07.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

■ Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca 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 dökülmemesine;

■ Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine;

şeklinde belirlenmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 73 -  07.02.2014 
K arar no ve tarih : 950 -  07.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim ağa mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 101 ada, 10 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih ve A-4227 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Akdağmadeni Anadolu Lisesi (pratik Kız 
Sanat Okulu ve Cephanelik) binasının onarımına yönelik hazırlanan restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 
Birliği’nin 27.12.2013 gün ve 399 sayılı, 10.01.2014 gün ve 4 sayılı yazıları, Bölge Kurul 
Müdürlüğü raportörlerinin raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim Ağa mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 101 ada, 10 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih ve A-4227 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Akdağmadeni Anadolu Lisesi (pratik Kız 
Sanat Okulu ve Cephanelik Birimi) binasının onarımına yönelik hazırlanan hasar tespit, malzeme 
analiz, müdahale, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ve bunlara ait raporların uygun 
olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 951 -07.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyü sınırları içerisinde yer alan Yamadı Yerleşiminin 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Akdağmadeni 
Kaymakamlığının 27.12.2013 gün ve 1548 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 24.12.2013 gün ve 2040 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248809 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 67 sayılı, Yozgat Valiliği, İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün 23.01.2014 gün ve 647 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30848 sayılı görüş yazıları ile Yozgat 
Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2226 sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 sayılı raporu ve Kayseri 
K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 97 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyünde bulunan, tapunun 107 ada, 20, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 54 numaralı parselleri üzerinde yer 
alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı 
olarak işaretli Yamadı Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle I. 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” gereği 
ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÖKDERE KÖYÜ; YAMADI 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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 yapılamayacağın a; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine

• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014
K arar no ve tarih  : 951 -07.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâh koridorunun yaklaşık 
100 metre dışında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut 
arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar 
vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa 
kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat 
çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor 
dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların 
durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde 
mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Dilek YALDIZ
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 952 -07.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyü sınırları içerisinde yer alan Yamadı Nekropolünün 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Akdağmadeni 
Kaymakamlığının 27.12.2013 gün ve 1546 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 20.12.2013 gün ve 2057 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248809 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30848 sayılı, Yozgat 
Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 275 sayılı, Yozgat il Özel 
İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 509 sayılı görüş 
yazıları ile Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2222 sayılı yazısı eki 
Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 sayılı raporu 
ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 98 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyünde bulunan, tapunun 113 ada, 2, 3, 
12, 13, 14 ve 15 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 
1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Yamadı Nekropolünün; 2863 
sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına 
ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÖKDERE KÖYÜ; YAMADI 
NEKROPOLÜ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA

ŞARTLARI:
• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014
K arar no ve tarih  : 952 -07.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergah koridorunun yaklaşık 60 
metre dışında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik 
varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek 
şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının 
ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde 
yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması 
durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın 
Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine 
bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 953

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesi sınırları içerisinde yer alan Arpalık Kalesi 
Yerleşiminin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna 
ilişkin Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
Akdağmadeni Kaymakamlığının 21.12.2013 gün ve 1547 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2054 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248809 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 65 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30870 sayılı, Yozgat İl Özel 
İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2014 gün ve 531 sayılı görüş 
yazıları ile Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2225 sayılı yazısı eki 
Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve3080 sayılı raporu ve 
Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 99 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 102 ada, 1 
parsel, 269 ada, 5, 6, 7, 8, 20, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 31, 34, parselleri ile 152 ada 1 
parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği 
üzerinde koordinatlı olarak işaretli Arpalık Kalesi Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, BELEKÇEHAN BELDESİ;
ARPALIK KALESİ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE

KULLANMA ŞARTLARI:
• Bu alan, korumaya 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,

• 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;



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 953

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen 
bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları 
dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları 
denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014
K arar no ve tarih  : 954 -07.02.2014

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesi sınırları içerisinde yer alan Arpalık Sarnıcı ve Kaya 
Mezarının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin 
Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
Akdağmadeni Kaymakamlığının 27.12.2013 gün ve 1549 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2056 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248809 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 68 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30870 sayılı, Yozgat İl Özel 
İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 510 sayılı görüş 
yazıları ile Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2222 sayılı yazısı eki 
Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 sayılı raporu 
ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 100 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 172 ada, 
Sİ, S2, SS, S4 parselleri ile 17S ada, 1, 2, S, 4, 5, ó parselleri üzerinde yer alan ve kararımız 
eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli 
Arpalık Kalesi Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle
I. 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” gereği ilgili kurumlar 
tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, BELEKÇEHAN BELDESİ;
ARPALIK SARNICI VE KAYA MEZARI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI

VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 954 -07.02.2014 KAYSERİ

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu 
alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit 
alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında 
yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından 
geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması 
ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en 
yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine 
bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014
K arar no ve tarih  : 955 -07.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Saraykent ilçesi, Ozan Köyü sınırları içerisinde yer alan Alıçlıseki Tümülüsünün Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas K.V.K.B.K. 
Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 24.12.2013 gün ve 2039 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248805 sayılı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 30870 sayılı, 
Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 533 
sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 277 sayılı 
görüş yazıları ile Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.12.2013 gün ve 2224 sayılı 
yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 
sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 29.01.2014 gün ve 101 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Ozan Köyünde bulunan, tapunun 111 ada, 123 numaralı 
parseli üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği 
üzerinde koordinatlı olarak işaretli Alıçlıseki Tümülüsünün; 2863 sayılı Kanun kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SARAYKENT İLÇESİ, OZAN KÖYÜ; ALIÇLISEKİ 
TÜMÜLÜSÜ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Toplantı no ve tarih  : 73 -07.02.2014
K arar no ve tarih  : 955 -07.02.2014

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen 
bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları 
dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları 
denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K ARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 -20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 956 - 20.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi 2.derece doğal sit alanı içinde kalan, tapunun 
K34-B-24-D3 pafta, 7108 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, GEEAYK’nun 08.04.1977 gün, 423 sayılı 
kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Keykubat (Keykubadiye) sarayı ve çevresi ile 
ilgili hazırlanacak olan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine esas olacak sondaj ve araştırma 
kazısı yapma istemine ilişkin, Oba Şehircilik Mimarlık Şti. nin 23.12.2013 ve 19.02.2014 günlü 
başvuruları, konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.01.2014 gün ve 1062 sayılı, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.02.2014 sayılı görüş yazıları, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.02.2014 tarih ve 186 sayılı raporu okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi 2.derece doğal sit alanı içinde kalan, tapunun 
K34-B-24-D3 pafta, 7108 ada, 1 parselde numarasında kayıtlı, GEEAYK’nun 08.04.1977 gün, 423 
sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Keykubat (Keykubadiye) sarayı ve 
çevresi ile ilgili hazırlanacak olan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine esas olacak kazı 
çalışmasının; Bilimsel bir heyet (Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Mimar vb.) danışmanlığında, Müze 
denetiminde kararımız eki koordinatlı olarak işaretli alanda, iş makinası kullanılmaksızın elle 
yapılabileceğine, kazı sonrasında rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle Kurul 
Müdürlüğümüze sunulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K ARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 -  20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 957 -  20.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, sit dışında bulunan, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapuda 3871 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda, 
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş yetkilileri tarafından çevresindeki bölgede yapılaşmanın artması 
sebebiyle mevcut trafonun yetersiz geldiğinin tespit edildiği belirtilerek, bölgenin ihtiyacının daha 
düzenli karşılanabilmesi için mevcut trafo binasının yıkılarak, Dağıtım Merkezi tesis edilebilmesi 
amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Kurulumuzda değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Kocasinan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.01.2014 gün, 205 sayılı 
yazısı, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 gün ve 24 sayılı meclis kararı, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 18.02.2014 gün ve 185 raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, sit dışında bulunan, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapuda 3871 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda, 
bölgede yapılaşmanın artması sebebiyle mevcut trafonun yetersiz geldiğinin tespit edildiği belirtilerek, 
bölgenin ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için mevcut trafo binasının yıkılarak, Dağıtım 
Merkezi tesis edilebilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde, 
kararımız eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftasında, plan açıklama raporunda ve 
trafo projesinde, 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli yapılar açısından sakınca olmadığına, söz konusu 
parsele yönelik her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı 
kanun ve yönetmelikler açısından Belediyesinin sorumluluğunda olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74- 20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 958- 20.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde 
yer alan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1123 
sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 
sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup olarak belirlenen ve 13.12.2013 gün, 859 sayılı kararımız 
ile de Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak kullanılmak üzere avan projesi onaylanan tescilli elektrik 
santralı yapısına yönelik restorasyon projesinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin 05.02.2014 gün, 1390 sayılı ve 20.02.2014 gün, 1885 sayılı yazıları ile konuya ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.02.2014 gün, 192 sayı 
ve 20.02.2014 gün, 197 sayı ile kayıtlı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde 
yer alan ve 13.12.2013 gün, 859 sayılı kararımız ile de Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak kullanılmak 
üzere avan projesi onaylanan tescilli elektrik santralı yapısına yönelik hazırlanan müdahale paftası ve 
restorasyon projesi (toplam 64 pafta) ile raporlarının uygu olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama 
ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” 
bendi uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin 
uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2013
K arar No. ve Tarihi : 959 - 20.02.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 5 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının 
onarımına yönelik müdahale paftası, restitüsyon, restorasyon projesi ve bunlara ait raporun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının
02.01.2014 gün ve 25 sayılı yazısı Müdürlük raportörlerinin 20.02.2014 gün, 196 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 5 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının 
onarımına yönelik müdahale paftası, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile restitüsyon-restorasyon 
raporunun uygun bulunduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 960 - 20.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, tescilli parselin bitişiğinde kalan, kentsel sit 
alanı ve koruma amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 4 parselinde mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait olan yeni yapılanmaya yönelik hazırlanan projenin ve raporunun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının
02.01.2014 gün ve 25 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 20.02.2014 gün, 195 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 4 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 
parselde yeni yapılanmaya yönelik, hazırlanan projenin ve raporunun 2863 sayılı Yasa ile Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda uygun bulunduğuna karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 961 -  20.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Camii Kebir Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan 
tapunun 6 pafta, 1510 ada, , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 171, 172, 173, 174 numaralı parsellerinde kayıtlı,
mülkiyeti İbrahim Paşa Vakfı, Kayseri Evkaf Dairesi, Kayseri Vakıflar İdaresi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Maliye Hazinesi ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün, A75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli olan koruma grubu I. grup olarak belirlenen Vezirhanın onarımına yönelik hazırlanan’’ restorasyon 
detay projesinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
14.02.2014 gün, 607 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 20.02.2014 tarih, 194 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Camii Kebir Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan 
tapunun 6 pafta, 1510 ada, muhtelif parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti İbrahim Paşa Vakfı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Vezirhanı’nın onarımına yönelik hazırlanan restorasyon detay projesininde hata ve eksiklikler nedeniyle 
uygun olmadığına karar verildi.

T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 962 - 20.02.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi-Bahçeli Mahallesi, Havuztepe Mevkii’nde bulunan, I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Havuztepe Tümülüsü’ndeki tehlike arz eden mevcut kaçak kazı 
çukurlarının Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 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 04.02.2014 tarih, 
499 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.02.2014 tarih ve 
172 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi-Bahçeli Mahallesi, Havuztepe Mevkii’nde bulunan, I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Havuztepe Tümülüsü’ndeki tehlike arz eden mevcut kaçak kazı 
çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat 
yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli 
aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 963 - 20.02.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Han mahallesinde yer alan, tapunun 8 pafta, 117 ada, 33 nolu 
parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı, Talas Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
onama sınırları içerisinde bulunan konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın yıkım istemine ilişkin Talas 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 30 sayılı yazısı ile eki
06.01.2014 günlü Mail-i İnhidam Raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.02.2014 
gün ve 168 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Han mahallesinde yer alan, tapunun 8 pafta, 117 ada, 33 nolu 
parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı, Talas Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
onama sınırları içerisinde bulunan ve tehlike arz ettiği ifade edilen tescilsiz taşınmaza ilişkin Koruma 
Amaçlı İmar Planında (I1) lejantı ile gösterilen “bu alanlarda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu 
aynen korunacaktır... ” hükmü yer aldığından rölöve projesinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza 
sunulmasına; bu aşamada can ve mal güvenliğini sağlayıcı gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu denetiminde, Belediyesince 
alınması gerektiğine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 964 - 20.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 4 pafta, 67 
ada, 3 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2009 gün, 1341 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ve yapı grubu II. (İkinci) grup olan, 10.10.2013 gün, 794 sayılı kararımız ile 
restorasyon projesi onaylanan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan elektrik, 
sıhhi ve mekanik tesisat projeleri ile anahtar çizimlerin değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye 
Başkanlığının 30.01.2014 gün, 37492 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.02.2014 gün, 191 sayı ile kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 4 pafta, 67 
ada, 3 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan elektrik, sıhhi ve mekanik tesisat 
projeleri ile anahtar çizimleri görülmüş olup hesap ve teknik sorumluluğu proje müelliflerine ait olmak 
üzere uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle 
Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama 
ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi uyarınca Koruma Uygulama 
Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 965 - 20.02.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 55 ada, 71 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen, yapı grubu II. (İkinci) grup olan ve restorasyon projesi 10.10.2013 gün, 793 sayılı kararımız ile 
onaylanan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik 12.12.2013 gün, 847 sayılı kararımız 
doğrultusunda hazırlanan elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile anahtar çizimlerin 
değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 06.01.2014 gün, 36576 sayılı yazısı ile 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.02.2014 gün, 190 sayı 
ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 55 ada, 71 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen, yapı grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan 
elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile anahtar çizimleri görülmüş olup hesap ve teknik sorumluluğu 
proje müelliflerine ait olmak üzere uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim 
Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi 
uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin 
ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 74 - 20.02.2014
K arar No. ve Tarihi : 966 - 20.02.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 4 pafta, 55 
ada, 84 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi 
ve raporunun değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 03.12.2013 gün, 35470 sayılı 
yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
19.02.2014 gün, 193 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 4 pafta, 55 
ada, 84 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen konut niteliğindeki taşınmazın yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda II. (İkinci) grup olarak 
belirlenmesine, onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi ve raporunun ise çizimlerin 
mevcudu yansıtmaması, ölçülerde eksik ve hata olması, detayların eksik olması nedeniyle uygun 
olmadığına, rölövenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 
sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 967 - 20.02.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi, Güneyaşağı, Fatih, Camicedit, Sarıca, Ayvazhacı, Hoşça, Hüseyinli, 
Çataloluk, Çayırözü, Şıhlı, Taşçı, Yaylacık, Gümüşören köylerinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 
olan ve tapu kayıtlarında sit alanı veya korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair şerhleri mevcut 
olan 20 adet taşınmazın 2863 sayılı yasanın 13. ve 14. maddeleri gereğince yürütülen işlemlere ilişkin 
yönerge uyarınca uzmanlarınca incelenerek hazırlanacak bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze 
iletilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2012 gün, 133917 sayılı,
11.10.2012 gün, 218065 sayılı, 17.01.2013 gün,11297 sayılı, 26.04.2013 gün, 82183, 26.08.2013 gün, 
165610 sayılı, 29.11.2013 gün, 228163 sayılı yazıları uyarınca Develi ilçesi, Çataloluk Köyü’nde 
bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli İğde Burnu Yerleşim ve Nekropolü’nde yapılan 
incelemelerde tespit edilen kaçak kazının değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 10.02.2014 tarih ve 146 sayılı raporu ile konuya ilişkin Kurulumuzun 
30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Develi İlçesi, Çataloluk Köyü’nde bulunan, Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 
1286 sayılı sayılı kararıyla I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen İğde Burnu Yerleşim ve 
Nekropolünde tescil edildiği tarihten sonra kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet 
edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına; söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat 
yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, alanın belli aralıklarla 
kontrolünün sağlanmasına; kaçak kazı çukurlarının ilgili Mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde 
Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 968 - 20.02.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Develi ilçesinde inşa edilmesi planlanan Gümüşören Barajına kum-çakıl temini 
amacıyla Ayşepınar Köyü, Killik Sırtı Mevkii’nde yapılması planlanan M-kum-çakıl ocağının 
açılmasında sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesi hususundaki Devlet Su İşleri 12. Bölge 
Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarih ve 440366 sayılı yazısı gereği yapılan incelemelerde Develi ilçesi, 
Ayşepınar Köyü, Killik Sırtı Mevkii’nde tespit edilen Killik Sırtı Nekropolü’nün 1. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescili, alanda tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde 
kapatılmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 02.10.2013 tarih ve 944 sayılı 
raporu ile, söz konusu alanın tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
11.10.2013 tarih ve 3332 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’nün 23.10.2013 tarih ve 201785 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2013 tarih ve 62481 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 07.11.2013 tarih ve 10233 sayılı, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü’nün
11.11.2013 tarih ve 662159 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Ayşepınar Köyü, Killik Sırtı Mevkii’nde bulunan, tapunun 614, 615, 
616,617,618,621,626,630,631,632,634,636,643,766,777 ve 4135 no.lu parsellerinde yer alan Killik 
Sırtı Nekropolü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, kararımız eki 
1/6000 ve 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde işaretlenen şekliyle I. 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 yapılmasına; söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN 
KİLLİK SIRTI NEKROPOLÜ’NÜN 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

a Bu alanlar, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olup bu
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

a İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;
a Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
a Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze

müdürlüğünün görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine; 
a Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerinin devam

edebileceğine;
a Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına;
a Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine;

a Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine; 

a Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme
(tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine;



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 968 - 20.02.2014 KAYSERİ

şeklinde belirlenmesi gerektiğine; söz konusu alanda tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının 
Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararının l.derece arkeolojik sit alanlarına yönelik ç maddesinde ifade edilen “taş, toprak, 
kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, 
cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmemesi” hükmü gereği çalışma yapılmak istenen alanın bir 
kısmının 1. Derece arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle M kum-çakıl ocağının açılması talebinin, 
4135 no.lu parselin ifrazının yapılmasından sonra yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 75 - 21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 969 - 21.02.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Köseoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan, Yozgat Belediyesi adına kayıtlı, tapunun 
546 ada, 2 parselinde bulunan, konut niteliğindeki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
taşınmazın yıkım istemine ilişkin Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.01.2014 gün ve 126732 sayılı yazısı ile eki 31.01.2014 günlü Mail-i İnhidam Raporu, Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 14.02.2014 gün ve 161 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Köseoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan, Yozgat Belediyesi adına kayıtlı, tapunun 
546 ada, 2 parselinde bulunan ve tehlike arz ettiği ifade edilen korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazda daha fazla tahribatın yaşanmaması ve yapının ayağa kaldırılması için Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen rölöve, 
restitüsyon, restorasyon ve proje hazırlama esasları doğrultusunda projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 
sunulmasına; bu aşamada can ve mal güvenliğini sağlayıcı gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin 
Belediyesince alınması gerektiğine karar verildi.

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 - 21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 970 - 21.02.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Medrese Mahallesinde sit dışında bulunan ve Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 10.03.1979 gün ve A-1587 sayılı kararı ile tescil edilen 
Askerlik Şubesi ile Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2009 gün ve 
1511 sayılı kararı ile tescil edilen Ziraat Bankası ve PTT Binasının bulunduğu Kurulumuzun 
31.07.2007 gün ve 874 sayılı kararı ile belirlenen ve Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 03.12.2009 gün ve 1511 sayılı kararı ile düzeltilen koruma alanında kalan 16 pafta 
314 ada 40 parselde yer alan Yozgat Kültür Merkezi binasının onarım projelerinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.02.2014 gün 
ve 210 sayılı yazısı ile Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.02.2014 gün ve 199 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Medrese Mahallesinde sit dışında bulunan ve tescilli yapıların 
koruma alanında kalan 16 pafta 314 ada 40 parselde yer alan Yozgat Kültür Merkezi binasının 
onarımına yönelik hazırlanan mimari tadilat projesinin uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 971 -21.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Merkez ilçesi, Erkekli Köyü sınırları içerisinde yer alan Erkekli Köyü Düz Yerleşiminin 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2055 sayılı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248807 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 
30848 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2014 
gün ve 539 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 
273 sayılı görüş yazıları ve Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.12.2013 gün ve 2162 
sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 
3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 18.02.2014 gün ve 176 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Erkekli Köyünde bulunan, tapunun İ33.C.06.C pafta, 121 
ada, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parselleri ile 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 parselleri ve 119 ada, 35 ve 48 numaralı 
parselleri ile 118 ada 60 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 
1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Erkekli Köyü Düz 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar 
tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ERKEKLİ KÖYÜ; ERKEKLİ KÖYÜ 
DÜZ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA

ŞARTLARI:
• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı 
İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 971 -21.02.2014 KAYSERİ

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen 
bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları 
dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları 
denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR

2 / 2



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 972 -21.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Merkez ilçesi, Çalılı Köyü sınırları içerisinde yer alan Taşlıdölek Yamaç Yerleşiminin 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2061 sayılı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248807 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 
30870 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2014 
gün ve 535 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 gün ve 
276 sayılı görüş yazıları ve Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.12.2013 gün ve 2165 
sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 
3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 18.02.2014 gün ve 180 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Çalılı Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-09-D pafta, 129 ada, 
63,64,65,66,67,68,69, 70, 125 ve 126 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki 
Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, 
Taşlıdölek Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle I. 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” gereği 
ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇALILI KÖYÜ; TAŞLIDÖLEK YAMAÇ 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı 
İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 972 -21.02.2014 KAYSERİ

Ayrıca sınırlarının bir kısmının Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik 
varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek 
şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının 
ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde 
yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması 
durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın 
Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine 
bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

2 / 2



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 973 -21.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi Köyü sınırları içerisinde yer alan Yenicederesi Yerleşiminin 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2058 sayılı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248807 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 
30870 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2014 
gün ve 538 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 
69 sayılı görüş yazıları ve Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.12.2013 gün ve 2164 
sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 
3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 18.02.2014 gün ve 179 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-10-C 
pafta, 1630, 1632, 1590 ve 1591 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit 
Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Yenicederesi 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar 
tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKEYENİCESİ KÖYÜ;
YENİCEDERESİ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE

KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı 
İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 973 -21.02.2014 KAYSERİ

Ayrıca sınırlarının bir kısmı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında 
kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların 
korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, 
belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili 
Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak 
olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması 
durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın 
Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine 
bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 974 -21.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Sorgun ilçesi, Sarıhamzalı Köyü sınırları içerisinde yer alan Kurupınar Mevkii Osmanlı 
Yerleşmesinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna 
ilişkin Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2060 sayılı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248810 
sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 
gün ve 30848 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün
20.01.2014 gün ve 511 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
07.01.2014 gün ve 66 sayılı görüş yazıları ve Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün
20.09.2013 gün ve 1025 sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü 
Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü 
Uzmanlarının 18.04.2014 gün ve 178 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Sarıhamzalı Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.10.B pafta, , 
122 ada, 49, 53, 54 parselleri ile 123 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parselleri üzerinde yer 
alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı 
olarak işaretli, Kurupınar Mevkii Osmanlı Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle I. 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, SARIHAMZALI KÖYÜ; KURUPINAR 
MEVKİİ OSMANLI YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE

KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• 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 ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar
Planı Hazırlanması gerektiğine;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 974 -21.02.2014 KAYSERİ

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen 
bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları 
dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları 
denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 975 -21.02.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi güzergâhının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde Sivas Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Yozgat ili, 
Sorgun ilçesi, Yazılıtaş Köyü sınırları içerisinde yer alan Kaleycikkaya Tepesi Yerleşmesinin 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi hususuna ilişkin Sivas 
K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 01.11.2013 gün 1643 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 2059 sayılı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.12.2013 gün ve 248810 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 gün ve 
30848 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21.01.2014 
gün ve 537 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.01.2014 gün ve 
378 sayılı görüş yazıları ve Yozgat Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 20.09.2013 gün ve 1025 
sayılı yazısı eki Kroki ile Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 01.11.2013 gün ve 
3080 sayılı raporu ve Kayseri K.V.K.B.K. Müdürlüğü Uzmanlarının 08.02.2014 gün ve 177 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Yazılıtaş Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.05.D/09.A 
pafta, 2419, 2420, 2421, 2422 ve 2423 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki 
Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli 
Kaleycikkaya Tepesi Yerleşmesinin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle I. 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” gereği 
ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, YAZILITAŞ KÖYÜ; KALEYCİKKAYA 
TEPESİ YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA

ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya 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,
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesi;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 975 -21.02.2014 KAYSERİ

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 
Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen 
bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları 
dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları 
denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları 
sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR
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