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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Özkonak Beldesi, Belhaçayırdere Mevkii’nde ve kadastro harici alanda
tespit edilen “Şapel ve Şırahane ” nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili ve kaçak kazı
konusunun değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 30.04.2021 tarih
ve 739536 sayılı yerinde inceleme raporu; alanın tescili konusuna yönelik Nevşehir Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 07.05.2021 tarih ve E.1377137 sayılı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 06.05.2021 tarih ve E.923578 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünün 28.05.2021 tarih ve E.2021170581 sayılı, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü,
Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğünün 11.06.2021 tarih ve E.1361935 sayılı kurum görüş yazıları ile
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.08.2021 tarih, 892219 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Özkonak Beldesi, Belhaçayırdere Mevkii’nde ve kadastro harici alanda
tespit edilen “Şapel ve Şırahane ” nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması
nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki tescil fişi ile 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen
korunma alanının uygun olduğuna;
 “Şapel ve Şırahane”nin yapı grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun
maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu
yapılar” kapsamında olması nedeniyle “I. Grup” olarak belirlenmesine,
 “Şapel ve Şırahane”nin bir kısmının isabet ettiği kadastro harici alanda yeni bir sınırlandırma ve parsel
ihdası yapılması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
 Alanda kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında yasal işlem
başlatılması gerektiğine,
 Kaçak kazı çukurunun adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü
denetiminde, yerel yönetimlerce kapatılmasına ve uygulama sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine karar verildi.
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