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 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :   364  -  25.08.2022                                            Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             :  6290 -  25.08.2022       KAYSERİ 

 

 Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Yünören Mahallesinde, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait, 144 ada, 1 parselde  tespit edilen Çeşmenin 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.07.2022 tarih ve 1483199 sayılı yerinde inceleme raporu, 

çeşmenin  tesciline ilişkin Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının tarih ve 

44141sayılı, Bünyan Kaymakamlığının 06.07.2022 tarih 2938 sayılı, Kayseri İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün sayılı  kurum görüş yazıları,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanın 23.08.2022 

tarih ve 1568112  sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Yünören Mahallesinde, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait, 144 ada, 1 parselde bulunan “Çeşme”nin 

2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında özellikler arz ettiğinden korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

 Yapı grubunun I.(Birinci) Grup olarak belirlenmesine, 

 Korunma alanının kararımız eki 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,  

 144 ada, 1 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  “Bir kısmı I. 

(Birinci) grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve “Bir kısmı korunma 

alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesi ve işlem sonucuna 

ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne  iletilmesine, 

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

uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine,  

 Çeşmenin onarımına yönelik projelerin ilgilisince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmesine,  

 Çeşme üzerinde bulunan boya ve yazıların ilgili belediyesince KUDEB denetiminde düşük  

granürlü kumlama yöntemi ile temizlenmesine, uygulama sonrasına ait rapor ve fotoğrafların 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 

                                                      

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


