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KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 149- 14.10.2016 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 2290 -14.10.2016 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi M ahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 1856 
ada, 14-15 parsellerde yeralan inşaat sırasında rastlanan M ezar Kalıntısının 1. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 01.06.2016 gün ve 1776 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kayseri Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl M üdürlüğünün 05.08.2016 gün ve 07854503 sayılı yazısı, Kayseri İl Kültür ve 
Turizm M üdürlüğünün 09.08.2016 gün ve 2338 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığının 09.08.2016 gün ve 13270 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve İşletmeler Genel M üdürlüğünün 23.08.2016 gün ve 153749 sayılı yazısı, 
Melikgazi Belediyesinin 26.08.2016 gün ve 2709913 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin 09.09.2016 gün ve 12796 sayılı yazısı, M üdürlük raportörlerinin 06.10.2016 gün 
ve 4175 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi M ahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 1856 
ada, 14-15 parsellerde inşaat sırasında rastlanan ve Kayseri Müzesince yapılan kazı ve temizlik 
çalışması sonucunda ortaya çıkan, 2863 sayılı yasa kapsamına girdiği anlaşılan Mezar 
kalıntısının plan ve mimari özellik vermesi nedeniyle parsellerin bir kısmının 1. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tesciline; 1856 ada, 14 ve 15 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine 
ise “bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine; 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; sit alanı içerisinde inşaatın durdurularak inşaat alanında gerekli 
fiziki ve güvenlik önlemlerinin yerel yönetimlerce alınmasına karar verildi.



AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

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

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİT ENVANTER NO: İ H

HARİTA NO:

İLİ: KAYSERİ İLÇESİ: MELİKGAZİ m a h a lle  KÖY: Battalgazi Mahallesi
v e y a  MEVKİİ Büyükmenderes Caddesi Çeşmeli Sokak

KADASTRO:
PAFTA:

ADI: MEZAR KALINTISI ADA: 1865 PARSEL: 14-15

g e n e l  t a n i m : Kuzey batı yönde belirlenmiş yapı kalıntısının dikdörtgen kapı şeklinde 110x70cm bir açıklıkla iç tarafa geçilen üstü 
kemerli bölümden girişinin derinliği 140cm olan bu alanın önünde üst örtüsü belirlenemeyen ancak giriş açıklığında olduğu gibi kemer 
ve tonoz ile örtülmüş olabileceği düşünülmekte. Yanlarda iki katlı soldan ilk mezar 195x85x60cm boyutlarda olup kısa duvar üzerinde 
kırmızı çiçekler ve yeşil dal bezemeleri freskoları görülebilmekte ve diğer 4 adet mezarın boyu 100-105cm derinliği,75ve50cm olarak 
tespit edilmiş kesme ve moloz taşlarla örülmüş duvarla belirlendiği görüldü. Yan mezarların üstünde büyük ebatlı yassı sal kapak taşları 
ile kapatıldığı tespit edildi. Mezarların kenarlarındaki ve giriş kısmındaki duvar örgü sistemi, kemer yapısında kullanılan tuğlalar ve 
duvar üzerindeki freskler, bulunan 3 adet pişmiş toprak kap ve seramik parçaları verileri doğrultusunda değerlendirildiğinde mezar 
yapısının Geç Roma dönemine (M.S. 2-3 y.y.) tarihlendirilmesi uygun olacaktır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER KAÇAK KAZI.
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