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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR    

 

Toplantı no ve tarih : 42   - 22.02.2013                                                              Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih     : 522    - 22.02.2013                                                            KAYSERİ 

     

 Kayseri Ġli, Develi Ġlçesinde Yrd.Doç.Dr. Serdar Girginer BaĢkanlığında gerçekleĢtirilen 

yüzey araĢtırmasına  iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 11.09.2006 gün ve 

148098 sayılı yazısı, yüzey araĢtırması sonucu tespit edilen kültür varlıklarına iliĢkin hazırlanan 

tescil fiĢlerinden bir kısmının yeterli görülmeyerek Kayseri Koruma Müdürlüğü uzmanlarınca 

yerinde incelenmesinin istendiği  Kurulumuzun 30.01.2009 gün ve 1286 sayılı kararı, Müdürlük 

raportörlerinin 21.11.2012  gün ve  728  sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

 Kayseri Ġli, Develi Ġlçesinde Yrd.Doç.Dr. Serdar Girginer BaĢkanlığında gerçekleĢtirilen 

yüzey araĢtırması sonucu tespit edilen yerlerden Satıköy’de bulunan Arkeolojik YerleĢim ve 

Künye Tepesi Nekropolünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 

kararımız eki sit fiĢi üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak iĢaretli alanın 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine;  
1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK ÖNERİLEN SATIKÖY ARKEOLOJİK 

YERLEŞİMİ VE KÜNYE TEPESİ NEKROPOLÜNÜN GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI           

                                                             VE KULLANMA ŞARTLARI 

-Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda    

  kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine; 

-Ġmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine; 

-Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına; 

-Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze    

 müdürlüğünün görüĢüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;  

-Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

-Ağaçlandırmaya gidilmemesine; 

-TaĢ,toprak,kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum,maden vb. ocaklarının açılmamasına,   

 toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine; 

-Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhid)  

 ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine  

Ģeklinde belirlenmesi ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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