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KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi, İncesu Mahallesi’nde bulunan kadastro harici alanların, DSİ 12.
Bölge Müdürlüğü çalışmaları uhdesinde bulunan Kayseri Bahçelik 3. Kısım AT ve TİGH Projesi
kapsamında, Hazine adına tescilinin yapılmasında sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine
ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğünün 08.09.2020 gün ve E.535132
sayılı yazısı gereği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme
sonucu Kayseri İli, Develi İlçesi, İncesu Mahallesi’nde, özel mülkiyete ait 107 ada, 24 parselin bir
kısmında ve “TH 19” ile gösterilen kadastro harici alanın tamamında tespit edilen “Kuruöz Mevkii
Arkeolojik Yerleşimi”nin 1.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.12.2020 gün ve 499904 sayılı yerinde inceleme raporu;
Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.12.2020 gün ve 26537 sayılı, Kayseri İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünün 17.12.2020 gün ve 960048 sayılı, Kayseri İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün 21.12.2020 gün ve 3585873 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.12.2020 gün ve 977087 sayılı, Kayseri Valiliği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 22.12.2020 gün ve 22697 sayılı, Develi Belediye
Başkanlığının 08.01.2021 gün ve 161 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının
14.01.2021 gün ve 66/656 sayılı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 18.01.2021 gün ve
166419 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
12.01.2021 gün ve 2021016026 sayılı görüş yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörünün 12.02.2021 gün ve 607238 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Kayseri İli, Develi İlçesi, İncesu Mahallesi’nde, özel mülkiyete ait 107 ada, 24 parselin bir
kısmında ve kadastro harici alanda tespit edilen “Kuruöz Mevkii Arkeolojik Yerleşimi”nin 2863
sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1.(birinci) derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine; bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/2000 ölçekli harita ile
sit fişinin uygun olduğuna;
 Bahçelik 3. Kısım AT ve TİGH Projesi arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında kadastro harici
alanların parsel ihdasının yapılarak Hazine adına tescil işlemlerine yönelik Kayseri İli, Develi
İlçesi, Eşelik Mahallesi’nde bulunan ve kadastro harici alanda kalan “Kuruöz Mevkii Arkeolojik
Yerleşimi”nin bulunduğu alanda (TH19 ile gösterilen kadastro harici alanda) yapılan parsel ihdası
işleminin yapılmasında sit sınırları içinde herhangi bir fiziki ve inşai uygulamaya gidilmemek
koşuluyla ve ayrıca sit alanı sınırları içinde 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 olduğundan bu ilke kararı da
dikkate alınarak yapılmasında 2863 sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına,
 Parsel ihdası işleminden sonra oluşacak parsel ya da parseller dışında kalan alanda yapılacak
çalışmalar sırasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılması durumunda çalışmaların
durdurularak en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde en yakın mülki
idare amirlerine 2863 sayılı Yasa gereği haber verilmesi gerektiğine,

1








Kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterilen sit sınırının bir kısmının bulunduğu kadastro
harici alanda parsel ihdası yapılması halinde oluşacak parsel yada parsellerin pafta, fen klasörü ve
tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin; 107 ada, 24
parsel numaralı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise ‘’bir kısmı I.
Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesi ve
sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine,
Arkeolojik Yerleşimde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Kanuna muhalefet edenler
hakkında yasal işlem başlatılmasına; kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde
kapatılmasına;
Sit alanının korunmasına yönelik belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına;
Sit Alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması
gerektiğine karar verildi.
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