
                                                                                                                                                       

 

 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR  

Toplantı no ve tarih: 302-29.01.2021                                                                            Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :4993-29.01.2021                                                                             KAYSERİ   
 
     Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, Bektaşlı/Başağa Köyü sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait olan 

tapunun 584 ada 37 nolu parselin bir kısmında kalan alan içerisinde tespit edilen “Başağa Höyüğü”’nün 

I.derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve höyük üzerinde görülen kaçak kazı çukurları konusunun 

Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

03.11.2020 tarih ve 464521 sayılı yerinde inceleme raporu ve ekleri, konuya ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih, 951505; Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2020 tarih, 2020166455; Tarım ve Orman 

Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih, 3414541; Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 879222; Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 17.11.2020 tarih, 23968; Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 

tarih, 13465; Yozgat Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 17.11.2020 tarih, 3249214 sayılı kurum 

görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.01.2021 tarih ve 577330 sayılı dosya 

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

sonucunda; 

  Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, Bektaşlı/Başağa Köyü sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait olan 

tapunun 584 ada 37 nolu parselin bir kısmında kalan alan içerisinde tespit edilen “Başağa Höyüğü”’nün 2863 

sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/2500 ölçekli 

koordinatlı kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, 

 Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, Bektaşlı/Başağa Köyünde bulunan ve sit sınırlarının bir kısmının kaldığı, özel 

mülkiyete ait olan tapunun 584 ada, 37 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir 

Kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 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 alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına, 

 Höyük üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarına ilişkin olarak kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasanın 

muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına, 

 Kaçak kazı çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 

ilgili yerel yönetimlerce ivedilikle kapatılmasına, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin 

ilgili Kaymakamlık tarafından alınmasına, uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, 

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

sağlanmasına karar verildi.                                     
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