
T.C. 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :   159    -   28.01.2011                                  Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 1964    -   28.01.2011                                                             KAYSERİ 

 

 Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Caferbey Mahallesi, Topaç Sokakta, sit dıĢında bulunan, tapunun 60 

pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Lusavoriç Ermeni Kilisesi tüzel kiĢiliğine ait, korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinde çevre 

duvarlarının aslına uygun malzeme ile derzlerinin dolgusunun yapılması, eksik taĢların tamamlanması 

gerektiğinde enjeksiyonla güçlendirilmesi istemine iliĢkin Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 07.01.2011 gün, 99-68 sayılı yazısı, konuya yönelik Kayseri Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 25.01.2011 tarihli raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,  yapılan görüĢme sonucunda; 

 Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Caferbey Mahallesi, Topaç Sokakta, sit dıĢında bulunan, tapunun 60 

pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Lusavoriç Ermeni Kilisesi tüzel kiĢiliğine ait, korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinde çevre 

duvarlarının aslına uygun malzeme ile derzlerinin dolgusunun yapılması, eksik taĢların tamamlanması 

gerektiğinde enjeksiyonla güçlendirilmesi isteminin duvarların mevcut durumu göz önüne alındığında 

basit onarımı aĢtığı anlaĢıldığından, ayrıca  23.05.2007 gün, 815 sayılı kararımızda kilise binasının kuzey 

ve güneyinde yer alan okul ve müĢtemilat binalarına ait duvarların statik dengesinin bozulmuĢ olması 

nedeniyle bu alanda yapılacak çalıĢmalar öncesi duvarların sağlamlaĢtırılması gerektiğine bu doğrultuda 

hazırlanacak restorasyon projesinin ivedilikle kurulumuza sunulması ve 29.08.2008 gün, 1172 sayılı 

kararımızda da kilise ve çevresinde bulunan ek yapıların onarımlarına iliĢkin rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulması istendiğinden; bu kararlarımız 

doğrultusunda ivedilikle rölöve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması, bu süreç 

içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin söz konusu ilke kararı kapsamında Belediyesi ve mülk sahibince 

alınması gerektiğine, projeler Kurulumuzca onaylanmadan taĢınmazda güvenlik önlemi haricinde 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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