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                       Konya İli, Meram İlçesi, Güneydere Mahallesi’nde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 6.9.1995 tarih, 2354 sayılı kararı ile tescil edilen, Kurulumuzun 22.2.2013 tarih, 

1142 sayılı kararı ile I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırları belirlenen Zoldura Höyük’ün 
kuzey doğusunda 202 ada, 72 parseldeki özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde temel hafriyat sırasında 

ortaya çıkan ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca kurtarma kazısı yapılan mezarların bulunduğu alana 

ilişkin, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih, 3763 sayılı yazısı, 

Başkonak Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 30.09.2014 tarihli başvurusu, Konya 
Müze Müdürlüğü ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 16.10.2014 tarih, 3578 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

           Konya İli, Meram İlçesi, Güneydere Mahallesi’nde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 6.9.1995 tarih, 2354 sayılı kararı ile tescil edilen, Kurulumuzun 22.2.2013 tarih, 

1142 sayılı kararı ile I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sınırları belirlenen Zoldura Höyük’ün 

kuzey doğusunda 202 ada, 72 parseldeki özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde temel hafriyat sırasında 
ortaya çıkan ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca kurtarma kazısı yapılan mezarların bulunduğu 1/5000 

ve 1/25.000 ölçekli haritalarda işaretlenen alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Zoldura 

Höyük’ün nekropol alanının sınırlarının belirlenmesine esas sondaj kazılarının Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılarak öneri sınırlarının Kurulumuza iletilmesine, haritada işaretli alanın III.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak Zoldura Höyük III.Derece Arkeolojik Sit sınırları ile birleştirilmesine, bu 

alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte hazırlanan Geçici Dönem Koruma Esasları 

ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına, inşai uygulama sırasında mezarların tahribatına yol açılması 
nedeniyle yapan ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı kanunun 9. ve 65. maddeleri kapsamında yasal 

işlem açılmasına, 202 ada, 72 parselde ortaya çıkan mezarların belgeleme işlemlerinin (rölöve, rapor, 

fotoğraf) yapılarak Kurulumuza iletilmesine, tahrip olan ve kısmen temizlik çalışması yapılan 
mezarların doğal ve fiziki şartlardan korunması amacıya üzerlerinin jeotekstil malzeme ile örtülerek 

pomza çakıl ile kapatıldıktan sonra 202 ada, 72 nolu parselde ruhsatlı olarak yapımına başlanan ve 4 

bloktan, hafriyatında kültür varlığı çıkmayan diğer 3 blokta inşai uygulamaya devam edilebileceğine, 

bitişiğinde mezarların çıktığı blokta ise inşai uygulamaların durdurulmasına, uygulama sonrasına ait 
rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

 

III.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 

 

  1-Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

  2-Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü 

uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve 

belgeler Müze Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin 

alınmasından sonra uygulamaya geçilecektir.  

  3-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

  4-Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmeyecektir. 

  5-Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını 

Koruma Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır. 
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