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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR  

  

Toplantı No ve Tarih   :    366   -  28.09.2022                                                                    Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih       :    6331 -  28.09.2022                                  KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gürpınar Mahallesi, kadastro harici alanda tespit edilen “Gürpınar 

Köprüsü 2”nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine yönelik Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.06.2022 tarih, 1455317 sayılı yerinde inceleme raporu, tesciline 

ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 6197 sayılı kararı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 12.08.2022 tarih, E.2797813 sayılı; Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğünün 12.08.2022 tarih, E.4324670 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kent Tarihi 

ve Tanıtımı Daire Başkanlığının 21.09.2022 tarih ve E.247-23881 sayılı görüş yazıları ve konuya ilişkin 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 27.09.2022 tarih, 1626866 sayılı dosya inceleme raporu 

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

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gürpınar Mahallesi, kadastro harici alanda tespit edilen “Gürpınar 

Köprüsü 2”nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıması nedeniyle I. Grup 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

 Bu doğrultuda hazırlanan tescil fişi ile 1/500 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen korunma 

alanının uygun olduğuna, 

 Tescilli köprünün korunma alanında kalan 15631 ada 229 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “Bir Kısmı 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, 

 Tescilli taşınmaz ile korunma alanının bir kısmı kadastro harici alanda bulunduğundan, bu alanda 

yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınması, 

bu alanların kadastro ve tapu tescili yapılması halinde alacağı ada/parsel numarasının bilgi amaçlı 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Tescilli taşınmaz ile korunma alanında Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir 

fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine, 

 Tescilli taşınmazın onarımına yönelik projelerin ilgililerince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna 

sunulmasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


