T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 301 – 28.01.2021
Karar no ve tarih : 4981- 28.01.2021

Toplantı Yeri
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Nevşehir ili, Hacıbektaş ilçesi, Karaburna Köyü sınırları içinde, tapunun 4039 nolu
mera parselinin bir kısmında kalan iki (2) adet tümülüsün I.derece Arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilme konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2020 tarih, 483405
sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü 14.12.2020 tarih, 951496, Tarım ve Orman Bakanlığı, 8. Bölge
Müdürlüğü, Nevşehir Şube Müdürlüğü 03.12.2020 tarih, 3423161, Nevşehir Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih, 16042, Nevşehir İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih, 3328049, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün 25.12.2020
tarih, 2889299, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün 19.01.2021 tarih, 2021027048 sayılı kurum görüş yazıları, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2020 tarih ve 483405 sayılı yerinde inceleme raporu,
raportörünün 22.01.2021 tarih ve 572328 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Nevşehir ili, Hacıbektaş ilçesi, Karaburna Köyü sınırları içinde, tapunun 4039 nolu
mera parselinin bir kısmında kalan Karaburna Tümülüsleri olarak adlandırılan iki (2) adet
tümülüsün;
 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız
eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna,
 Nevşehir ili, Hacıbektaş ilçesi, Karaburna Köyünde, bir kısmında sit alanı sınırları kalan
4039 nolu mera vasıflı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir
kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerince 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 verilmesine,
 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 alanı sınırları içerisinde süresi içinde ilgililerince Koruma Amaçlı İmar Planı
hazırlanmasına,
 Tümülüsler üzerinde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler
hakkında yasal işlem başlatılmasına;
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Her ne kadar can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmese de sit alanının daha fazla
tahribata uğramaması için kaçak kazı çukurlarının adli makamlarınca uygun görülmesi
durumunda ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili yerel yönetimlerce kapatılmasına,
uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi
amaçlı iletilmesine,
 sit alanının daha fazla tahribata uğramaması ve korunmasına yönelik belli aralıklarla
kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanması,
gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

