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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Yozgat İli, Aydıncık İlçesi, Deveci (Baştürk) Mahallesi ve Kızılcakışla Köyü’nde tespit edilen
“Deveci Arkeolojik Yerleşimi”nin 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine
ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 07.07.2021 gün ve 832896 sayılı yerinde
inceleme raporu, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27.07.2021 gün ve 2116166 sayılı, DSİ
12.Bölge Müdürlüğünün 16.07.2021 gün ve 1412908 sayılı, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
16.07.2021 gün ve 1356879 sayılı, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.07.2021 gün ve 1565341
sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 gün ve 1580274
sayılı, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün 09.08.2021 gün ve 1826333 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 gün ve 2021239442 sayılı görüş yazıları, Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 20.09.2021 gün ve 946843 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Yozgat İli, Aydıncık İlçesi, Deveci (Baştürk) Mahallesi ve Kızılcakışla Köyü sınırları içerisinde yer
alan, kararımız eki listede kadastral durumları belirtilen taşınmazların bir kısmı veya tamamında bulunan
“Deveci Arkeolojik Yerleşimi”nin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 3.derece
arkeolojik sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna; bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki 1/5000
ölçekli harita ile sit fişinin uygun olduğuna;
 Yozgat İli, Aydıncık İlçesi, Deveci (Baştürk) Mahallesi ve Kızılcakışla Köyü sınırları içerisinde yer
alan, kararımız eki listede kadastral durumları belirtilen parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu
kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı/tamamı 3. Derece Arkeolojik Sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu
ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesi ve tesis işlemi sonrasında Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne bilgi verilmesine;
 Sit alanında tahribata neden olunmaması için taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince
kontrolünün sağlanmasına;
 3. Derece Arkeolojik Sit alanının 2863 sayılı kanunun 17. Maddesindeki “… Koruma Amaçlı İmar
Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiş dönemi yapılaşma koşulları
belirlenir…” hükmü gereği, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Geçiş Dönemi yapılaşma
koşullarının;
3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA KOŞULLARI


Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmemesine;



Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine;



Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür
katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına;
yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projeleri, sit alanının mahiyetini olumsuz
etkilemeyecek şekilde ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldükten
sonra uygulanabileceğine;
1



Bu alan içerisinde çevre düzenlemeleri için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin
alınması gerektiğine, yapılacak çevre düzenleme ve peyzaj projelerinde; bitkilendirme elemanları
ve kentsel mobilyaların (kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde) sit alanının mahiyetini olumsuz
etkilemeyecek şekilde seçilmesine;



Yeni yapılanmalarda Koruma Bölge Kurulu kararı olmaksızın uygulamaya başlanmamasına, ayrıca
yeni yapılanmaya yönelik hazırlanacak projelerde bodrum kat planlanmamasına, projelerin zemin
etüd raporu ile birlikte ilgili Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilecek sondaj kazısı raporunun (varsa
kazı başkanının görüşleriyle birlikte) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilip kurul
kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine;

şeklinde belirlenmesine ve alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı
hazırlanmasına karar verildi.
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