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Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1350 -19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget M ahallesinde bulunan kaya mezarlarının 1.derece 
arkeolojik sit alanı olarak ve su bendinin tek yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescili istemine 
ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm M üdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 2298 sayılı yazısı, konuya 
ilişkin Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğünün 13.11.2014 gün ve 01189381 sayılı 
yazısı, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.11.2014 gün ve 3643 sayılı yazısı, 
Yeşilhisar Belediye Başkanlığının 17.11.2014 gün ve 1351 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel M üdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 223355 sayılı yazısı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.12.2014 gün ve 14404 sayılı yazısı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı M aden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 67298 sayılı 
yazısı, 12.12.2014 gün ve 1273 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget M ahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 
180,181,182, 233, 234, 247, 197, 198 parsellerde yeralan kaya mezarlarının, 2863 sayılı yasa 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki haritada 
koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit 
alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 
1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 
olduğuna; Buget M ahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 791 parselde yeralan su bendinin tek 
yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun I. Grup olarak 
belirlenmesine ve koruma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 
işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.
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AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E SIT

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ENVANTER NO

HARİTA NO

İLİ: KAYSERİ İLÇESİ: YEŞİLHİSAR
MAHALLE KÖY: Buget Köyü KADASTRO

VEYA MEVKİİ : — PAFTA: L34-d-01-a-01-d ADA:—
PARSEL: 233-234-247-197-198-180-181 - 
182

ADI: Buget Köyü Kaya Mezarları

GENEL TANIM: Buget köyünün yaklaşık 1-1,5 km. güneybatısında bulanan doğal bir kayalık üzerindeki basit kaya mezarı ile 4 adet mezar giriş ve odaları İşlenmiş olan kaya 
mezarlarından oluşmaktadır.
1. Kaya Mezarı: Tespit edilen kaya mezarlar içerisinde mimari detayın en fazla yer aldığı kaya mezardır. Merdivenli bir giriş ile ulaşılan mezar girişinin iki kenarında bulunan 
sütunların üzerinde kemerli bir alınlık bulunmaktadır. Girişin her iki yanında iki adet adak nişi bulunmaktadır. Mezarın iç kısmında kline üç yönü dolaşan kline ve mezar odasının 
doğusunda yuvarlak kemerli büyük bir niş bulunmaktadır. Mezar odasının üst kısmında bir yuvarlak bir aydınlatma açıklığı yer alır. Mezar odasının merdivenli giriş kısmında ve iki 
yanında mezar odasında kaçak kazılar neticesinde oluşan tahribatlar bulunmaktadır.
2. Kaya Mezarı: 1. kaya mezarın hemen bitişiğinde yer alıp, yuvarlak kemerli bir alınlığın ortasında dikdörtgen bir giriş ile mezar odasında ulaşılmaktadır. Mezar odasının üç 
yönünde kline yer almaktadır. Kiinenin alt kısmı tamamen su ile doludur. 1. kaya mezarında olduğu gibi mezar odasının iç kısmında doğu yönde yuvarlak kemerli bir niş 
bulunmaktadır. Mezarın giriş kısmındaki alınlığın üzerinde 8 adet kaba hatlarla belirgin insan figürü betimlenmiştir. Mezarın etrafında kaçak kazı çukurları mevcuttur.
3. Kaya Mezarı: Kemerli bir girişe sahip olduğu düşünülen mezarın giriş kısmının sağında kaba hatlarla işlenmiş figürler bulunmaktadır. Kaçak kazılar ve doğal nedenlerle mezar 
oldukça tahrip olmuş durumdadır.
4. Kaya Mezarı: 1. kaya mezarının güney doğusunda yer alan mezar, kemerli bir alınlığın merkezinde dikdörtgen bir kapıya sahiptir. Kapının üst kısmında aydınlatma penceresi 
mevcut olup, girişin her iki yanında büst tarzında insan figürlerine yer verilmiştir. Mezar odasının üç yönünde kline çevrelemekte ve güneyinde iki adet adak nişi yer alır. Mezar 
kaçak kazılar ve doğal nedenlerden dolayı tahrip olmuş durumdadır.
Kaya Mezarlarının bulunduğu taşlığın etrafındaki tarımsal amaçla kullanılan parsellerin yüzeyinde farklı dönemlere ait seramik parçaları ile işlenmiş obsidyen alet parçaları 
görülmüştür. Ayrıca kaya mezarlarının bulunduğu taşlık üzerinde kaya oyğu mekanlar bulunmaktadır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER : Kaçak kazı, Tarımsal Faaliyetler, hayvan barınağı.
ŞİMDİKİ DURUM Tarım Faaliyetlerde kullanılmaktadır.
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