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KAYSERİ

Dr. Öğr. Üyesi Handan YILDIZHAN Başkanlığındaki bir ekip tarafından Nevşehir ili ve
ilçelerinde "Demir Çağı ve Roma Dönemine Yönelik Arkeolojik Yüzey Araştırması" konusunda
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmaları kapsamında incelenen alanlar arasında yer alan, Nevşehir
ili, Avanos ilçesi, Özkonak Beldesi, Maksut Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup
vasfı orman olan, tapunun 14150 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen
“Taflıdağ Tümülüsü I”in I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanları olarak tescil edilerek koruma altına
alınması ile sit alanı sınırları içinde mevcut “baz (vericiler) istasyonu, betonarme yapı yapılması” işlemi
konularının Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine yönelik; Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü raportörlerinin 16.12.2020 tarih ve 518342 sayılı yerinde inceleme raporu, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne hitaplı 18.10.2019 tarih ve E.860521 sayılı yazısı ile alanın tesciline yönelik; Nevşehir
Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih, 3589953; Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.
Bölge Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih, 3604845; Nevşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Nevşehir Müze Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih, 974970; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih, 983698; Nevşehir Valiliği, İl Jandarma
Komutanlığının 25.12.2020 tarih, E.6709876/MEBS.Ş.Md.lüğü; Nevşehir Valiliği, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih, 3661393; Nevşehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
08.01.2021 tarih, 42043; Nevşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.01.2021 tarih,
1045780; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 17.02.2021
tarih, 2021063307; Orman Genel Müdürlüğü,Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube
Müdürlüğünün 22.02.2021 tarih, 415696 sayılı kurum görüş yazıları ile raportörlerinin 19.02.2021 tarih,
615491 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Özkonak Beldesi, Maksut Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait olup vasfı orman olan, tapunun 14150 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmı
üzerinde tespit edilen “Taflıdağ Tümülüsü I”in 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki olan 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde koordinatlı
olarak gösterildiği şekli ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanları olarak tescil edilmesine;
 Bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna,
 Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Özkonak Beldesi, 14150 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu
kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. ve III. 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, işlem sonucuna ilişkin bilgi ve
belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
 I. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırları içinde kalan alana yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarih 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,
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 Söz konusu sit alanları sınırları içerisinde kalan baz (verici) istasyonlarının ve betonarme yapı
yapılması işleminin; sit alanı tescil tarihinden önce yapıldığı anlaşıldığından yasal işlem
başlatılmasına gerek olmadığına, halen kullanımda olan vericilerin askeri, stratejik açıdan önem
arz ettiği dosya içeriğinde mevcut Nevşehir Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının 25.12.2020
tarih, E.6709876/MEBS.Ş.Md.lüğü sayılı yazısından anlaşıldığından bu aşamada ivedilikle
kaldırılmasına gerek olmadığına ancak sit sınırlarının dışına yenisinin yapımı tamamlandıktan
sonra ilgilileri sorumluluğunda ve ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde sit alanlarına zarar
vermeyecek şekilde kaldırılmasının uygun olacağına, uygulama sonrasına ilişkin bilgi, belgelerin
(rapor, fotoğraf vb.) Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine,
 Sit alanlarında tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince
kontrolünün sağlanmasına,
 Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar “Taflıdağ Tümülüsü I”in III. Derece Arkeolojik Sit
alanında kalan kısmına yönelik aşağıda belirlenen “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının”
uygun olduğuna,

Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları
1. Sit alanının korunması amacıyla söz konusu alanda Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanıncaya
kadar yeni yapılanmalara izin verilmemesine, ancak günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı
hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak
kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik,
telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,
2. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve
ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
3. Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmemesine,
4. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek
şekilde seçilmesine ve/veya buna göre projelendirilmesi, büyük köklü ağaçlar dikilmemesi ve
yapılacak çalışmalar öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.
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