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KARAR  

 

Toplantı no ve tarih: 364- 25.08.2022                                                              Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :6281-25.08.2022                                                                KAYSERİ 
     

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Toklar Mahallesinde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan 

144 ada, 1 parselin bir kısmında tespit edilen ve “Kayabaşı Mevkii Tümülüsü II” olarak 

adlandırılan alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve alanda yapılan 

kaçak kazı konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.06.2022 tarih, 1459679 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin 

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 24.06.2022 tarih, 2649962; Tomarza Belediye 

Başkanlığının 05.07.2022 tarih, 3922, Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığının 06.07.2022 tarih, 44149; Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüün 07.07.2022 tarih, 

4965659; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.07.2022 tarih, 178/17035; DSİ 12. 

Bölge Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih, 2497294 sayılı kurum görüş yazıları, Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.08.2022 tarih, 1551576 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 
 

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Toklar Mahallesinde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan 

144 ada, 1 parselin bir kısmında tespit edilen ve “Kayabaşı Mevkii Tümülüsü II”  olarak 

adlandırılan alanın 2863 sayılı Kanunun kapsamına giren özellikler arz ettiği anlaşıldığından 

alanın I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine; 

 Sit sınırlarının isabet ettiği Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Toklar Mahallesinde, mülkiyeti 

Hazineye ait olan 144 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine  “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince verilmesi ve 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 yapılması gerektiğine; 

 Sit sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. 

Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,  

 Sit sınırlarının kadastro paftalarına işlenmesine, imar planlarında aynen korunacak sit 

alanı olarak belirlenmesine ve sit alanı sınırları içerisinde ilgili kurumlar tarafından süresi 

içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, 

 

 

ASLI GİBİDİR 



 

 Tümülüsde kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında 

suç duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı çukurlarının, alanın daha fazla tahrip 

edilmesini önlemek adına adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılması gerektiğine, uygulama sonrasına 

ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, 

 Sit alanının tahribata uğramaması ve korunmasına yönelik belli aralıklarla kolluk 

kuvvetlerince kontrolünün sağlanması gerektiğine;  

karar verildi. 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


