
                                                                                                                                                        

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih: 319-25.06.2021                                                                            Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :5287-25.06.2021                                                                             KAYSERİ 

 

     Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Eldelekli Demircili Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait olan tapunun Eski 183 parsel, yeni 142 ada 18 nolu parselin bir kısmında kalan alan 

içerisinde tespit edilen “Eldelekli Demircili Köyü Harmanyeri Höyüğü”’nün I.derece Arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesi konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin, 

Kırşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.11.2020 tarih, 889967 sayılı yazısı ve ekleri, 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü rapörtörlerinin 14.04.2021 tarih ve 716335 sayılı yerinde inceleme 

raporu ve ekleri, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 

18.05.2021 tarih, 1386700; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün 03.05.2021 tarih, 2021149028; Tarım ve Orman Bakanlığı, 9.Bölge Müdürlüğünün 

07.05.2021 tarih, 1412314; DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih, 1191646; Kırşehir Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.04.2021 tarih, 861872 sayılı kurum görüş yazıları ile Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.06.2021 tarih, 804647 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 
 

Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Eldelekli Demircili Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait olan tapunun Eski 183 parsel, yeni 142 ada 18 nolu parselin bir kısmında kalan alan 

içerisinde tespit edilen “Eldelekli Demircili Köyü Harmanyeri Höyüğü”’nün 2863 sayılı Yasanın 6. 

Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral 

harita üzerinde işaretlendiği şekliyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve bu 

doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, 

 

      Sit sınırlarının bir kısmının kaldığı Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Eldelekli Demircili Köyünde bulunan 

tapunun Eski 183 parsel, yeni 142 ada 18 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “Bir Kısmı III. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 

verilmesine, 

     III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının aşağıdaki gibi 

belirlenmesine;   

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA KOŞULLARI 

 Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin 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 Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmesi;  

 Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılması;                                         

     Bu alanlarda İl Özel İdaresince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından 

sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle 

birlikte Müze Müdürlüğünce Koruma Bölge Kuruluna iletildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca karar 

alındıktan sonra uygulanması;                                      

 

ASLI GİBİDİR 
 

 

 

 

     Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden v.b. ocaklarının 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesi gerektiği, 

 



                                                                                                                                                        

     Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulmaması;  

 

     Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde 

seçilmesine ve buna göre projelendirilerek, büyük köklü ağaçlar dikilmemesi karar verildi. 
  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 


