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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

  KARAR    

Toplantı no ve tarih:  373  - 24.11.2022                                                                 Toplantı Yeri             

Karar no ve tarih    :6551  - 24.11.2022                                                                            KAYSERİ     

Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Pınarkaya (Kabaca) Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 152 ada, 2 

parsel ve 158 ada, 2 parsellerin bir kısmı ile kadastro harici alanda tespit edilen “Kabaca Kaya Oyma 

Mekanları”nın II.(İkinci) Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesi istemine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2022 tarih ve 

1631776 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünün 

30.09.2022 tarih, 2722550 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün 03.10.2022 tarih, 2022359571 sayılı, Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğünün 04.10.2022 tarih, 4707377 sayılı, Kırşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 05.10.2022 tarih, 19181 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 

Genel Müdürlüğünün 06.10.2022 tarih, 2989825 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 21.11.2022 tarih, 1729648 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Pınarkaya (Kabaca) Köyünde bulunan, özel mülkiyete ait 152 ada, 2 

parsel ve 158 ada, 2 parsellerin bir kısmı ile kadastro harici alanda tespit edilen “Kabaca Kaya Oyma 

Mekanları”nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından 

II.(İkinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral harita ile sit fişinin uygun 

olduğuna,  

 Sit sınırlarının isabet ettiği 152 ada, 2 parsel ile 158 ada, 2 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “bir kısmı II.(ikinci) derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince verilmesine, işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Sit sınırlarının isabet ettiği kadastro harici alanda yeni bir yapılandırma veya parsel ihdası yapılması 

durumunda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınmasına,     

 Sit sınırları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının II. derece arkeolojik sit alanına ilişkin 2. Maddesinde belirtilen Koruma ve 

Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna, sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma 

Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına, 

 Sit alanında tahribata neden olunmaması için kaya mekanların kullanımına (ağıl, depolama vb) yönelik 

engelleyici tedbirlerin ilgilerince alınmasına ve alanın belli aralıklarla yerel yönetimlerce ve kolluk 

kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına karar verildi. 

                                   

 

 

 

 

 

                                    ASLI GİBİDİR 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 



  

  

 



  

  

 

 


