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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR  
 

Toplantı No ve Tarih   :   334- 24.11.2021                                                                   Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih       :  5591 - 24.11.2021                                                                   KAYSERİ 

 

 Niğde İli, Merkez, Şehitler Mahallesi’nde ve sit dışında bulunan, tapunun 3528 ada, 1 parselinde 

özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazdaki kaya oyma mekanların 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taşıyıp taşımadığının anlaşılabilmesi için alanda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.08.2021 gün ve 5372 sayılı kararı gereği Niğde Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik 

çalışması sonucu hazırlanan bilgi ve belgelerin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletildiği Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.09.2021 gün ve 9727 sayılı 

yazısı gereği Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde 

yapılan inceleme sonucu “Kaya Oyma Mekanlar”ın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescile 

önerildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.11.2021 gün ve 989830 sayılı yerinde 

inceleme raporu, Niğde Belediye Başkanlığının 21.10.2021 gün ve 17174 sayılı, Niğde Valiliğinin 

02.11.2021 gün ve 8511 sayılı, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.10.2021 gün ve 

1851704 sayılı görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.11.2021 gün ve 

1059951 sayılı dosya inceleme raporu okundu,  uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;    

 Niğde İli, Merkez, Şehitler Mahallesi’nde ve sit dışında bulunan, tapunun 3528 ada, 1 

parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazdaki “Kaya Oyma Mekanlar”ın 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki 1/500 ölçekli harita ile sit fişinin uygun olduğuna; 

 Niğde İli, Merkez, Şehitler Mahallesi’nde ve sit dışında bulunan, tapunun 3528 ada, 1 

parselin pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı 1.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 verilmesi ve 

tesis işlemi sonrasında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine; 

 Kaya Oyma Mekanlar”ın bulunduğu alanda yol genişletme çalışmaları yapılması ve kaya 

oyma mekanların üzerine bulunan yapıların yıkılarak mekanların hafriyat toprağıyla 

doldurularak tahrip edilmesi suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına; 

 Sit alanında, 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 alanında akaryakıt ve LPG İstasyonu veya başka herhangi bir yapılaşmaya gidilmesinin 

uygun olmadığına; 
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 Sit alanında tahribata neden olunmaması için taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince 

kontrolünün sağlanmasına; 

 Alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanmasına karar verildi. 

 

 

  

 

 

                                                                  ASLI GİBİDİR 

 

 



   

 

 
 

 



   

 

 



   

 

 


