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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR  

 

    Toplantı no ve tarih:  355 - 26.05.2022                                                                 Toplantı Yeri 

    Karar no ve tarih    :6057  - 26.05.2022                                                                            KAYSERİ  

 

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün/Cumhuriyet Mahallesi, Karasu Mevkiinde bulunan, mülkiyeti 

tüzel kişiye ait olan 2079 ada 28 parselde yer alan taşınmazda yenilebilir enerji kaynakları üretim tesis 

alanı olarak İmar Planı yapılmasına ilişkin 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunup bulunmadığının 

bildirilmesi hususuna yönelik İncesu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2022 

tarih ve 10274 sayılı yazısı, konuya  ve 2079 ada 28 parselin bir kısmında tespit edilen  Karasu Mevkii 

Yerleşimi”nin 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 05.04.2022 tarih, 1314098 sayılı yerinde inceleme raporu; Kayseri Valiliği, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşleri Şube Müdürlüğü’nün 07.03.2022 tarih ve 2377909, Kayseri 

Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın  08.04.2022 tarih ve 36627, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarih ve 2198356, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2022 tarih ve 2391669, 

Kayseri Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 15.04.2022 tarih ve 3421808 , 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2022 tarih ve 

2022119398, Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube 

Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 2446896, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 10.05.2022 tarih ve 11396 sayılı kurum görüş yazıları ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.05.2022 tarih, 1394640 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün/Cumhuriyet Mahallesi, Karasu Mevkiinde, mülkiyeti tüzel 

kişiye ait olan 2079 ada 28 parselde yer alan taşınmazın bir kısmı üzerinde yer alan “Karasu Mevkii 

Yerleşimi”nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından III. 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine; 

 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı kadastral harita ile sit 

fişinin uygun olduğuna,  

 Sit sınırlarının isabet ettiği 2079 ada 28 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “Bir Kısmı III. 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 işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmesine,  

 Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanmasına, 

 Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar “Karasu Mevkii Yerleşimi”nin III. Derece 

Arkeolojik Sit alanına yönelik aşağıda belirlenen “Geçiş Dönemi  Yapılaşma Koşullarının” uygun 

olduğuna, 

 

Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları 

1. Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje aşamasından 

itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmesine, 

2. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
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3. Bu alanlarda ilgili belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj 

kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte 

Müze Müdürlüğünce Koruma Bölge Kuruluna iletildikten sonra Koruma Bölge Kurulunca karar 

alındıktan sonra uygulanmasına,            

4. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden v.b. ocaklarının 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesi gerektiğine, 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulmamasına, 

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde 

seçilmesine ve buna göre projelendirilerek, büyük köklü ağaçlar dikilmemesine, 

7. Alan içerisinde defin işlemlerinin yapılmaması gerektiğine, 

8. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca 

uygun görülmesi halinde rüzgâr ve güneş enerji santralleri yapılabileceğine, 

 

 Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün/Cumhuriyet Mahallesi, Karasu Mevkiinde bulunan, mülkiyeti tüzel 

kişiye ait olan 2079 ada 28 parselde yer alan taşınmazda yapılması planlanan, yenilebilir enerji 

kaynakları üretim tesis alanına ilişkin, yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılaşma koşulları 

doğrultusunda proje hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna sunulması halinde 

değerlendirilebileceğine karar verildi. 

 

 

 

 

 

   ASLI GİBİDİR 
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