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Toplantı No. ve Tarihi         :   364  -  25.08.2022                                            Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 6271 -  25.08.2022       KAYSERİ 

 

 Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Güzelköy Mahallesinde, sit alanı dışında ve kadastro harici 

alanda bulunan  iki gözlü köprünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi 

ve yıkılma tehlikesi altında olduğundan onarılması istemlerinin Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesine  ilişkin Mümtaz DURMUŞ’ un 21.06.2022 tarihli başvurusu ile konuya ilişkin  

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.07.2022 tarih ve 1492718 sayılı yerinde inceleme 

raporu, köprünün tesciline ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün 

18.07.2022 tarih ve 2484262 sayılı, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.07.2022 

tarih ve 2713609 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 27.07.2022 tarih ve 41228 sayılı,  

Melikgazi Kaymakamlığı 01.08.2022 tarih ve 5159 sayılı  kurum görüş yazıları, Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanın 25.08.2022 tarih ve 1571553 sayılı dosya inceleme raporu  uzmanın 

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

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Güzelköy Mahallesinde, sit alanı dışında ve kadastro harici 

alanda bulunan kararımız eki 1/750 ölçekli harita üzerinde yeri koordinatlı olarak işaretlenen Nize 

Çayırı Köprüsünün 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında özellikler arz ettiğinden; 

 Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

 Kararımız eki olan tescil fişinin uygun olduğuna,  

 Yapı grubunun I. (Birinci) Grup olarak belirlenmesine, 

 Korunma alanının kararımız eki 1/750 ölçekli harita üzerinde gösterildiği şekilde 

belirlenmesine, 

 Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Güzelköy Mahallesinde tapunun 9894 ada, 17  parselin; pafta, fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine " tamamı korunma 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 verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,   

 Nize Çayırı köprüsünün tescil harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir 

sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulundan izin alınmasına,  

 Tescilli taşınmaz ile korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar 

uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine,   

 Taşınmazın onarımına yönelik projelerin ilgililerince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmesine karar verildi. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


