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Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :   50  - 14.06.2013                                            Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 673  - 14.06.2013                                                                KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Yukarı Mahallede, sit dışında bulunan tapuda 4 pafta, 98 ada, 81 (58) 

parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan, mülkiyeti Tomarza Belediyesine ait, mülga Gayri Menkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.01.1978 gün, 926 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli kilisenin rölöve-restitüsyon ve restorasyon projesi çalışmalarına başlanacağı, 

projelerin hazırlanmasında restitüsyon çalışmalarına ışık tutması amacıyla yapının giriş kapısının olduğu 

kısımlarda temizlik çalışması yapılması istemine ilişkin Tomarza Belediye Başkanlığı, Fen İşleri 

Müdürlüğü’nün 17.04.2013 gün, 258 sayılı, 27.05.2013 gün, 338 sayılı yazıları, konuya ilişkin Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.06.2013 gün, 558 sayılı raporu 

okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

 

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Yukarı Mahallede, sit dışında bulunan tapuda 4 pafta, 98 ada, 81 (58) 

parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan, mülkiyeti Tomarza Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescilli kilisenin restitüsyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 

kararımız eki 1/500 ölçekli halihazır haritada işaretli alanlarda yaklaşık 100cm. genişliğinde 300cm. 

uzunluğunda ve 150cm derinliğinde sondaj yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 

olmadığına; çalışmaların iş makinası kullanılmaksızın elle yapılabileceğine; uygulamaların Belediyesi 

sorumluluğunda ve Müze uzmanları denetiminde yapılarak uygulama sonrasına ait Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanacak rapor ve fotoğraflar ile taşınmaza yönelik onarım projelerinin Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları 

doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ayrıca; tescilli kilisenin 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan; Toplumun maddi tarihini oluşturan 

kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında 

olması nedeniyle yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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