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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

  KARAR    

    Toplantı no ve tarih:  379  - 25.01.2023                                                                      Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :6673  - 25.01.2023                                                                 KAYSERİ

 Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Çalış Kasabası-Aşağı Mahallede bulunan, kamu orta malı adına kayıtlı 104 

ada, 44 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve “Sarıdağ Mevkii Nekropol Alanı 

(E)” olarak adlandırılan alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile kaçak kazı konusunun Koruma 

Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

23.11.2022 tarih, 1734285 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih, E.2022462352 sayılı, Nevşehir 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih, E.5134135 sayılı, Kayseri Orman 

Bölge Müdürlüğünün 01.12.2022 tarih, E.6422816 sayılı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

01.12.2022 tarih, E.3206283 sayılı, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 07.12.2022 tarih, 

E.8001564 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.01.2023 tarih, 1840800 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Çalış Kasabası-Aşağı Mahallede bulunan, kamu orta malı adına kayıtlı 

104 ada, 44 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve “Sarıdağ Mevkii Nekropol Alanı 

(E)” olarak adlandırılan alanın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı 

anlaşıldığından I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı kadastral harita ile sit fişinin uygun 

olduğuna,  

 Sit sınırlarının isabet ettiği 104 ada, 44 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“bir kısmı I.(birinci) derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin; ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 

verilmesi ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

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

658 sayılı ilke kararının I. (birinci) derece arkeolojik sit alanına ilişkin 1. Maddesinde belirtilen Koruma ve 

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

Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,  

 Nekropol alanında bulunan tümülüslerde kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 sayılı Kanuna muhalefet 

edenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, alanda açılan kaçak kazı çukurlarının adli makamların 

uygun görüşü alındıktan sonra ivedilikle ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce 

kapatılmasına, uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı 

iletilmesine,  

 Sit alanında daha fazla tahribata neden olunmaması için alanın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince 

kontrolünün sağlanmasına karar verildi. 
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