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Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 82- 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1072- 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 
istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.02.2014 gün ve 543 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
22.01.2014 gün ve 886 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü raportörlerinin 
10/06/2014 gün ve 575 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.
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.GENEL TANIM:
T aş ın m az , b o d ru m  +  z e m in  k a tlı o la ra k  d ü z g ü n  k e sm e  ta ş ta n  y ığ m a  o la ra k  in şa  ed ilm iş  o lu p  ö z g ü n ü n d e  d ü z  d am lı o la n  ü s t ö r tü  g ü n ü m ü z d e  

saç  ile  k a p lı d u ru m d ad ır .

KORUMA DURUMU A İYİ TAŞIYICI YAPI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK
B ORTA B B B B ELEMANLARI B B İZİ VAR
C FENA C C C C C C ÖNEMLİ

BUGUNKU SAHİBİ
ÖZEL MÜLKİYET

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
MÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

K onut niteliğindeki taşınm azın içerisine girilem ediği için iç m ekan analizi yapılam am ıştır. 
A ncak taşınm azın, dışarıdan incelendiği kadarı ile bodrum  + zem in katlı olarak düzgün kesm e 
taştan y ığm a olarak inşa edildiği özgününde düz dam lı olan üst örtünün günüm üzde saç ile kaplı 
olduğu anlaşılm aktadır. Y apının zem in katına giriş doğu cephede yer alan ve cepheden içeriye 
doğru çekilm iş üzerinde kare form lu aydınlık penceresi olan yuvarlak kem erli çift kanatlı kapı ile 
sağlanm akta olup bodrum  katına giriş ise güney cephede yer alan yine yuvarlak kem erli tek 
kanatlı ahşap kapı ile sağlanm aktadır. Bodrum  katın doğu cephesinde dört adet, güney 
cephesinde ise beş adet o lm ak üzere toplam  dokuz adet küçük kare form lu geçm e dem ir parm aklı 
ahşap pencere bulunm aktadır. Doğu cephesinin zem in kat h izasında her iki bölüm de ikişer adet 
V2 oranlı ahşap kepenkli pencere bulunm akta olup zem in katın güney cephesinde ise V* oranlı 
geçm e dem ir parm aklı ahşap üç adet pencere bulunm aktadır. A yrıca giriş cephesin de giriş 
kapsının iki yan yüzeyinde birer tane V2 oranlı ahşap kepenkli pencere yer alm aktadır. Y apının 
güney doğu köşesi zem in kat silm esine kadar pahlanm ış olup paha yerleştirilm iş olan ahşap eli 
böğründenin üzerine gelen ahşap yastık üzerine volüt ve yarım  çiçek m otifi işlenm iştir. Y apının 
güney doğu köşesinde yer alan köşe pahı, güney ve doğu cephede cephe boyunca devam  eden 
ahşap silm eler, giriş cephesindeki sim etrik durum , zem in kat giriş kapısına ulaşm ayı sağlayan 
basam akların üçüncü ve dördüncüsünde yer alan bodurum  kat havalandırm a açıklıkları yapıya 
hareketlilik katan unsurlar olarak dikkat çekm ektedir._______
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