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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabasında sınırları içinde bulunan, tapunun 172 ada,
4 parsel numarasında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen “Bulduk Mevkii
Sarnıçlar ve Düz Yerleşim Alam”’mn bulunduğu alanın I.(birinci) derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilmesi, su sarnıçlarının üst kısmının açık olması dolayısıyla can ve mal güvenliğini
sağlayacak tedbirlerin alınması ve kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının değerlendirilmesi istemine
yönelik Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.03.2020 tarih ve E.234634 sayılı
yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.12.2020 tarih ve 531127 sayılı yerinde
inceleme raporu; konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 983699; Niğde Belediye Başkanlığının 28.12.2020 tarih ve
26244; Nevşehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Komisyonu 24.12.2020 tarih ve 17458; Niğde Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün
30.12.2020 tarih ve 3658085; Niğde İl Özel İdaresinin 13.01.2021 tarih ve 23673817-754-432; Niğde
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 164049 sayılı kurum görüş yazıları ile
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.02.2021 tarih ve 611832 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme
sonucunda;
Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabasında sınırlan içinde bulunan, tapunun 172 ada, 4
parsel numarasında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen “Bulduk Mevkii
Sarnıçlar ve Düz Yerleşim Alanı”’nm 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler
taşıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle I.(birinci) derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna;
• Yeşilgölcük Kasabası, 172 ada, 4 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar
hanesine “tamamı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerince verilmesi ve yapılan işleme ilişkin bilgi ve belgenin Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine,
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke
kararının 1. (birinci) 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,
• Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında suç duyurusunda
bulunulmasına ve sit alanında daha fazla tahribata neden olunmaması için taşınmazın belli
aralıklarla yerel yönetimlerce ve kolluk kuvvetlerince kontrolünün yapılmasına, kaçak kazı
çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü
denetiminde kapatılmasına, bu aşamada adli makamların uygun görüşü alınana kadar can ve
mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerinin ilgili idare

tarafından alınmasına ve ayrıca uygulama sonralarına ilişkin bilgi belgelerin Bölge Kurulu
Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine,
Tespit edilen Su sarnıçlarının üst kısımlarının açık olması ve derinliklerinin mevcut
durumda tehlike arz etmesi nedeniyle üst açıklıklarının can ve mal güvenliğini sağlayacak
biçimde uygun malzeme ile su sarnıçlarına zarar vermeden ilgili Müze Müdürlüğü
denetiminde kapatılmasına,
Sit alanının korunmasına yönelik belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün
sağlanmasına karar verildi.
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