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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Alkan Köyü, Ozankaya Mevkiinde, kadastro harici taşınmazda
ve “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”nda bulunan alanda kaçak kazı yapıldığına ilişkin Gülşehir
Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nın ihbarına istinaden Nevşehir Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca tespit edilen yeraltı şehrinin tescili konusunun Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca değerlendirilmesi istemine ilişkin Nevşehir İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 20.05.2021 gün ve 1395125 sayılı yazısı ile Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi,
Alkan Köyü, Ozankaya Mevkiinde bulunan ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki kadastro
harici alanda yer alan “Ozankaya Mevkii Yeraltı Şehri” nin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesi ve kaçak kazı çukurunun kapatılması istemine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin 23.08.2021 gün ve 904603 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin DSİ 12.
Bölge Müdürlüğünün 07.09.2021 gün ve 1536718 sayılı, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 07.09.2021 gün ve 1661582 sayılı, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün
07.09.2021 gün ve 2570546 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün 13.09.2021 gün ve 1701410 sayılı görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörünün 07.10.2021 gün ve 981347 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Alkan Köyü, Ozankaya Mevkiinde, kadastro harici taşınmazda
ve “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”nda bulunan “Ozankaya Mevkii Yeraltı Şehri” nin 2863 sayılı
yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin
uygun olduğuna; bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki 1/2000 ölçekli harita ile sit fişinin uygun
olduğuna;
 1.derece arkeolojik sit alanında kalan kadastro harici taşlık alanda yeni bir sınırlandırma ve
parsel ihdası durumunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmasına;
 Yeraltı şehri içinde ve çevresinde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet
edenler hakkında Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.05.2021 gün ve 1395125
sayılı yazısıyla yasal işlem başlatılması için yazı yazıldığı anlaşıldığından tekrar yasal işlem
başlatılmasına gerek olmadığına; kaçak kazı çukurlarının ilgili müze müdürlüğü denetiminde
yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; ayrıca yeraltı şehri içindeki su kuyusunun can ve mal
güvenliği tehlikesi arz etmesi nedeniyle ilgili müze müdürlüğünce uygun görülen gerekli
fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına;
 Sit alanlarında, 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 tahribata neden olunmaması için taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince
kontrolünün sağlanmasına;
ASLI GİBİDİR



Alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı
hazırlanmasına karar verildi.
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