
38.08/190

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 65 - 12.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 846 - 12.12.2013 KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi’nde ve kentsel sit alanında bulunan, Talas Koruma 
Amaçlı İmar Planı onama sınırları içinde yer alan, tapunun 10 pafta, 100 ada, 16 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan taşınmaza yönelik 
hazırlanan rölöve ve raporun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Şafak Çivici’nin günsüz 
başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2013 tarih ve 1155 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi’nde ve kentsel sit alanında bulunan, Talas Koruma 
Amaçlı İmar Planı onama sınırları içinde yer alan, tapunun 10 pafta, 100 ada, 16 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı, Kurulumuzun 29.08.2008 gün ve 1183 sayılı kararıyla tescil edilen konut 
niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölövenin Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda uygun bulunduğuna, taşınmaza ilişkin 
hazırlanacak restitüsyon projesi ile restorasyon projelerinin raporlarıyla birlikte Kurulumuza 
iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 65 - 12.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 847 - 12.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 55 ada, 71 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen, yapı grubu II. (İkinci) grup olan ve restorasyon projesi 10.10.2013 gün, 793 sayılı kararımız ile 
onaylanan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan elektrik, kalorifer ve sıhhi 
tesisat projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 05.11.2013 gün, 34486 
sayılı ve 28.11.2013 gün, 35292 sayılı yazıları ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 03.12.2013 gün, 1129 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 55 ada, 71 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen, yapı grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan 
sıhhi tesisat projesinin teknik hesap sorumluluğu müellifine ait olmak üzere uygun olduğuna, elektrik 
ve kalorifer tesisatı projelerinde kesitlerin birbiriyle uyuşmaması, bazı kısımlarda döşeme altından 
götürüleceği ifade edilen boruların kotunun tam ayarlanamadığı için döşeme üstünde kalması ayrıca 
duvar kenarından giden tesisatın nerelerde döşeme altından nerelerde duvar yüzeyinde sıva altından 
gittiği de net olarak belli olmadığından uygun olmadığına yeniden gözden geçirilerek Kurulumuza 
sunulması gerektiğine, uygulamaların uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje 
Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 
Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi uyarınca Koruma 
Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda 
yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama 
sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 64 - 12.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 848 - 12.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 27 pafta, 49 
ada, 12 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 17.11.1995 gün, 1953 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve 16.03.2012 gün, 188 sayılı kararımız ile yapı grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki 
taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar analizi, müdahale önerisi ve 
restorasyon projesi ile raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Mimar Nimet Yılmaz’ın 05.09.2013 
günlü, 25.10.2013 günlü başvuruları ile günsüz başvurusu ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2013 tarih, 711 sayı ile kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 27 pafta, 49 
ada, 12 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 17.11.1995 gün, 1953 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilen, yapı grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik 
hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporlarının 
102 nolu odada yer alan tavan göbeğinin çizimine yönelik düzeltme ve müdahale paftasında merdivene 
ilişkin aşınmaların imitasyon taş harcı ile doldurulacağı ifadesinin iptal edilerek aşınmaların korunması 
yönündeki düzeltme doğrultusunda uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim 
Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi 
uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin 
ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna 
karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 64 - 12.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 849 - 12.12.2013

Toplantı Yeri 
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 ve 14.06.2013 gün, 673 sayılı kararımız ile yapı grubu I. (Birinci) grup olarak 
belirlenen kilisenin onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun değerlendirilmesine ilişkin 
Tomarza Belediye Başkanlığının 04.11.2013 gün, 605 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.12.2013 gün, 1173 sayı ile kayıtlı 
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 onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun kesitlerde apsis 
kısmında kapı çizimine yönelik yapılan düzeltme ile uygun olduğuna, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 
ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına 
karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 65 -12.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 850 -  12.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Kurulumuzun
30.09.2010 gün ve 1873 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 7 
pafta, 286 ada ve 4 nolu parselinde yer alan taşınmazın koruma alanında kalan, tapunun 7 pafta, 286 
ada, 2 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılanma 
talebinin değerlendirilmesine yönelik Yaşar BEYAZIT’ın 22.11.2013 günlü başvurusu ve Kurul 
Müdürlüğü raportörünün 29.11.2013 tarih ve 1115 sayılı raporu ile konuya ilişkin Kurulumuzun
01.11.2013 gün ve 844 sayılı kararı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Kurulumuzun
30.09.2010 gün ve 1873 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 7 
pafta, 286 ada ve 4 nolu parselinde yer alan taşınmazın koruma alanında kalan, tapunun 7 pafta, 286 
ada, 2 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılanma 
istemine ilişkin hazırlanan projenin; tescilli yapı ile yeni yapı arasındaki gabari farkının tescilli 
yapının siluetini olumsuz etkiyeceğinden dolayı uygun olmadığına; yeni önerilerin sunulması halinde 
konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

Aslı G ibidir



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 65 - 12.12.2013 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : S51 - 12.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi, Ayşepınar Köyü’nde bulunan, Kurulumuzun 08.12.2004 tarih ve 94 sayılı 
kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen kaya mezarları ve kaya yerleşiminin mevcut sit 
sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına yönelik hazırlanan çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.09.2013 tarih ve 910 sayılı raporu ile Develi ilçesinde inşa edilmesi 
planlanan Gümüşören Barajına kum-çakıl temini amacıyla Ayşepınar Köyü, Tahtaincek Mevkii’nde yapılması 
planlanan ve bir kısmı 1. Derece arkeolojik sit sınırları dahilinde yer alan L-kum çakıl ocağının açılmasında 
sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesine yönelik DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarih ve 
440366 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Develi İlçesi, Ayşepınar Köyü’nde bulunan, Kurulumuzun 08.12.2004 tarih ve 94 sayılı 
kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen kaya mezarları ve kaya yerleşiminin mevcut sit 
sınırlarının sayısallaştırılarak kararımız eki 1/25000 ve 1/6000 ölçekli harita üzerinde aktarılmış şekliyle uygun 
olduğuna; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. maddesinde belirtilen geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartlarının geçerli olduğuna; sit sınırları içerisinde kalan parsellere yönelik tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili 
kurumlar tarafından yapılması gerektiğine; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararının 1.derece arkeolojik sit alanlarına yönelik ç maddesinde ifade edilen “taş, toprak, kum vb. 
alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi 
atığı vb malzeme dökülmemesi” hükmü gereği çalışma yapılmak istenen alanın bir kısmının 1. Derece 
arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle L kum-çakıl ocağının açılması talebinin, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı şerhi bulunan 4137 ve 4144 no.lu parsellerin ifrazının yapılmasından sonra yeniden 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 65 - 12.12.2013 
K ara r No. Ve Tarihi : 852 - 12.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde bulunan, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilli Tavium Antik Kenti’nin sit sınırlarının belirlenerek, sit alanı sınırlarının tapunun 102 
ada, 95 ve 99 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazların neresinden geçtiğinin 
tespit edilmesine yönelik Ali DOĞRUYOL’un 23.09.2013 ve 16.11.2013 tarihli başvuruları ile 
Tavium Antik Kentinin sit sınırlarının kadastral paftalara işlenmesine yönelik Yozgat Müze 
Müdürlüğü ve Yozgat Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin 
Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 06.11.2008 tarih ve 689 sayılı yazısı ve sit sınırlarının sayısal ortama 
aktarılmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.12.2013 tarih ve 1132 
sayılı raporu ile konuya ilişkin Kurulumuzun 04.05.2000 tarih ve 2569 sayılı kararı okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde bulunan, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilli Tavium Antik Kenti’nin sit sınırlarının kadastral paftalara aktarıldığı kararımız eki 
1/5000 ölçekli harita üzerinde belirlenen ve 1/25000 ölçekli harita üzerine aktarılarak, bu 
doğrultuda hazırlanan koordinat dökümü ve sit sınırları dahilindeki parsellere ilişkin listenin uygun 
olduğuna; tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılmasına; söz konusu alanlarda 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece ve 2. 
derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının 
geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 65 - 12.12.2013 
K ara r No. Ve Tarihi : 853 - 12.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Tavium Antik Kenti’nin 1. Derece arkeolojik sit sınırları dahilinde bulunan, tapunun 102 ada, 95 ve 
99 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlarda yer alan ve su kaynağından çıkarak 
suyun kuruyup çekilmesine neden olan söğüt ağaçlarının iş makinası ile sökülebilmesi için gerekli 
iznin verilmesine yönelik Ali DOĞRUYOL’un 23.09.2013 ve 16.11.2013 tarihli başvuruları ile 102 
ada, 95 no.lu parselde yapıldığı tespit edilen wc ünitesinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.12.2013 tarih ve 1126 sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Tavium Antik Kenti’nin 1. Derece arkeolojik sit sınırları dahilinde bulunan, tapunun 102 ada, 95 ve 
99 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlarda yer alan ve su kaynağından çıkarak 
suyun kuruyup çekilmesine neden olduğu belirtilen söğüt ağaçlarının iş makinası kullanılarak 
sökülmesi isteminin uygun olmadığına; söz konusu ağaçların iş makinası kullanılmaksızın elle 
sökülmesinde 2863 Sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına; çalışmaların Yozgat Müze 
Müdürlüğü denetiminde yürütülmesi gerektiğine; 102 ada, 95 no.lu parselde yapıldığı tespit edilen 
wc ünitesinin de Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde ivedilikle kaldırılarak uygulama sonrasına 
ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 65 - 12.12.2013
K arar No. ve Tarih i : 854 - 12.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Akçakışla Köyü, Köyiçi Mevkiinde sit alanı dışında yer alan, 
tapunun İ.35.d.24.a.4.a pafta, 166 ada, 19 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, Sivas Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 186 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, 
restorasyon projelerinin Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Pervin Coşkun’un 29.11.2013 günlü 
başvurusu ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2013 tarih, 1157 sayılı raporu 
okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Akçakışla Köyü, Köyiçi Mevkiinde sit alanı dışında yer alan, 
tapunun İ.35.d.24.a.4.a pafta, 166 ada, 19 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, Sivas Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 186 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölövenin uygun 
olmadığına; onarıma yönelik hazırlanacak projelerin Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 
sayılı ilke kararında belirtilen "proje hazırlama esasları" doğrultusunda hazırlanarak, Kurulumuza 
sunulması durumunda konunun tekrar değerlendirileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 65 - 12.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 855 - 12.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Eskipazar Mahallesinde, sit dışında yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 484 
ada, 8 parselinde bulunan, konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın yıkım istemine ilişkin Yozgat Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.05.2013 gün ve 34755 yazısı ile eki 29.04.2013 günlü 
Mail-i İnhidam Raporu ve Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2013 gün 
ve 40897 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.11.2013 gün ve 1064 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Eskipazar Mahallesinde ve sit dışında yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 
484 ada, 8 nolu parselinde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
31.07.2007 gün ve 874 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 
tapunun 484 ada, 13 nolu parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmaza cephe veren ve koruma 
alanında kalan söz konusu tescilsiz taşınmazın; gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkılmasında 
2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; yıkım işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 
Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine; uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde 
yapılarak uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.

Aslı G ibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 65 -12.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 856- 12.12.2013 KAYSERİ

Yozgat ili, Eskipazar Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan bir kısmı taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Namazgâh Camii’nin koruma alanında kalan 33 pafta, 498 ada ile 501 adaları 
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılabilmesi istemine 
ilişkin Yozgat Belediye Başkanlığının 11.10.2013 gün ve 754/1251/40572 sayılı yazısı, konuya 
yönelik 10.10.2013 tarih ve 440 sayılı Belediye Encümen kararı ile 07.11.2013 tarihli Müdürlük 
uzman raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda;

Yozgat ili, Eskipazar Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan bir kısmı taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Namazgâh Camii’nin koruma alanında kalan 33 pafta, 498 ada ile 501 adaları 
kapsayan alanda yapılması planlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasının; 
tescilli Namazgah Camii’nin mahiyetine olumsuz etkisi olmadığı görülmüş olup kararımız eki 
1/1000 ölçekli “Parselasyon Haritası”nda görüldüğü şekliyle ve uygulama sonrası oluşan “101 
ada; 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ” tapu kütüğü beyanlar hanesine “ taşınmaz kültür varlığının koruma 
alanında kalmaktadır” şeklinde şerh verilmesi dolayısıyla bu parsellerde yapılacak her türlü fiziki 
ve inşai uygulama öncesi kurulumuzdan izin alınması şartıyla uygulanmasında 2863 sayılı kanun 
kapsamında sakınca bulunmadığına, yapılan İmar uygulaması işleminin 3194 sayılı İmar Kanunu 
kapsamında ilgili Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 857 - 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazların rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon proje ve 
raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Kayseri İl Özel İdaresi’nin 01.11.2013 tarih ve 6853 sayılı yazısı, Kayseri 
İl Özel İdaresi’nin 29.11.2103 tarih ve 637 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
10.12.2013 tarih ve 1167 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazların rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon proje ve 
raporlarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda uygun 
bulunduğuna, söz konusu tescilli binaların yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurul’un 05.11.1999 
gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda II. (İkinci) grup olarak belirlenmesine, uygulamanın Koruma, 
Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” ve “g” bentleri 
uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının 
Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 858 - 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait, tapuda 2974 ada 12 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ve bu parselin kuzeyinde kalan, 
mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, kadastro boşluğunda planlanan park alanında, bölgedeki sağlık 
tesisi alanı ve resmi kurum alanlarının artışı ile birlikte sosyal ve ticaret birimlere ihtiyaç duyulmasından 
dolayı bu alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığına, bu parsellerden 2974 ada 12 
parselin Kurulumuzun 16.05.2013 gün ve 604 sayılı kararıyla tescillenen, TCDD Yol Atölyesi, Lojman- 
Amele Binası, Vagon Ambarının bulunduğu 2974 ada 5 parsele cephe vermesi sebebiyle konunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 gün, 13777 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin
12.08.2013 gün ve 604 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 05.12.2013 gün, 1145 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait tapuda 2974 ada 12 numaralı parselde kayıtlı, tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli 2974 ada 5 parsele cephe veren taşınmazın bulunduğu alanda yapılmak istenen kararımız eki 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporunda 2863 sayılı yasa kapsamında 
tescilli yapılar açısından sakınca olmadığına, söz konusu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı ve her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan parsellere yönelik plan değişikliğinin 
şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler açısından Belediyesinin 
sorumluluğunda olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66- 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 859- 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazînesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar Santrali ve tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve 
Kütüphanesine dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında Elektirik Santraline ait revize rölöve ve 
raporu, rölöve hasar analizi, malzeme analizi, restitüsyon projesi, statik güçlendirme projesi ve raporu, Buhar 
Santrali ait rölöve hasar analizi, rölöve malzeme paftası, restitüsyon projesi, statik güçlendirme raporu, tescilsiz 
Eğitim Binasına ait rölöve hasar paftası, rölöve malzeme analizi, restitüsyon projesi ile söz konusu yapılara 
yönelik ortak hazırlanan tarihsel araştırma ve restitüsyon raporu, restorasyon ve yeniden kullanım yaklaşımları 
raporu, restorasyon avan projenin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 28.11.2013 gün, 
16601 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.12.2013 
gün, 1179 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar Santrali ve tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve 
Kütüphanesine dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında Elektirik Santraline ait revize rölöve ve 
raporu, rölöve hasar analizi, malzeme analizi, restitüsyon projesi, statik güçlendirme projesi ve raporu, Buhar 
Santrali ait rölöve hasar analizi, rölöve malzeme paftası restitüsyon projesi, statik güçlendirme raporu, tescilsiz 
Eğitim Binasına ait rölöve hasar paftası, rölöve malzeme analizi, restitüsyon projesi ile söz konusu yapılara 
yönelik ortak hazırlanan tarihsel araştırma ve restitüsyon raporu, restorasyon ve yeniden kullanım yaklaşımları 
raporu, restorasyon avan projenin uygun olduğuna, restorasyon uygulama projesinin de Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ivedilikle 
hazırlanarak kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 860 - 13.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.01.2013 gün ve 479 sayılı kararı ile yapı grubu I. 
Grup olarak belirlenen Beşparmak Türbesinin koruma alanının belirlenmesine yönelik 1’inci Komando 
Tugay Komutanlığı nın 13.11.2013 gün, 408-13 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.01.2013 gün ve 479 sayılı kararı ile yapı grubu I. 
Grup olarak belirlenen Beşparmak Türbesinin koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli hâlihazır 
haritada görüldüğü şekliyle tescilli türbenin içinde bulunduğu 1607 ada 3547 parsel olarak 
belirlenmesine, bu alanda yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar öncesinde Koruma Bölge 
Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih : 66 -  13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 861 -  13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayri Menkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyük 
Şehir Belediyesine ait taşınmaz ile tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine 
ait olmakla beraber Kayseri Büyük Şehir Belediyesine tahsisli taşınmaz içerisinde bulunan elektrik 
trafo binasının yıkılması, iç kale dışarısına yeni trafo binası yapılması ve yeni trafo binasının mevcut 
hatlara bağlantısının sağlanması amacıyla yeni kablo hattı çekilmesi istemine yönelik KCETAŞ DS 
Planlama ve Yatırımlar Müdürlüğünün 10.06.2013 gün ve 2764 sayılı yazısı ve yeni trafo binasının 
kurulacağı alana ilişkin Melikgazi Belediyesi plan ve Proje Müdürlüğünün 28.11.2013 gün ve 
2595670 sayılı yazısı eki 02.09.2013 gün ve 264 sayılı meclis kararı ile Kurul Müdürlüğü 
raportörlerinin 06.12.2013 tarih ve 1146 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayri Menkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyük 
Şehir Belediyesine ait taşınmaz ile tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine 
ait olmakla beraber Kayseri Büyük Şehir Belediyesine tahsisli taşınmazın;

- İçerisinde bulunan mevcut elektrik trafo binasının tescilli taşınmaza zarar verilmeden gerekli 
güvenlik önlemleri alınarak Belediyesi sorumluluğunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde 
yıkılmasında sakınca olmadığına,

- Söz konusu istemin yeni yapılacak olan trafo binasının kararımız eki koordine özet bilgisinin 
verildiği ölçü krokisinde gösterildiği alana açıklama raporunda belirtildiği gibi, kablo 
kanallarının ise kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği güzergaha iş makinası 
kullanılmadan hafriyat çalışması yapılması koşuluyla tescilli taşınmaza zarar verilmeden 
gerekli güvenlik önlemleri alınarak Belediyesi sorumluluğunda ve Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılmasının uygun olduğuna;

- Melikgazi Belediyesince bu yönde hazırlanan kararımız eki harita örneği ve plan açıklama 
raporunda gösterilen imar planı tadilatının uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 66 -  13.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 862 -  13.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde ve kentsel sit alanında 
bulunan tescilli “Rum Kilisesi I” olarak adlandırılan taşınmazın ahır olarak kullanıldığına yönelik 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 20/08/2013 tarih ve 161922 sayılı yazısı ve söz 
konusu kilise ile kilisenin yanında ahır olarak kullanılan yapının incelenmesine ilişkin Müdürlük 
makamının 04.11.2013 tarihli sözlü talimatı ile Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 29.11.2013 tarih ve 
116 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) mahallesinde, kentsel sit alanı sınırları 
içerisinde, tapunun 11443 ada, 1 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 
06.11.1993 gün ve 1619 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kilisenin;

- Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” 
başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde 
tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır. ” kapsamında 
değerlendirilerek yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine,

- Özel mülkiyete ait kilise ile kilise parseline bitişik parsellerin kamulaştırılmasına; kilise 
çevresindeki ahır olarak kullanılan yapıların kaldırılması gerektiğine karar verildi.

Aslı G ibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 863 - 13.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Hasinli Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
50 pafta, 139 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 30.05.2008 gün, 1125 sayılı kararı ile rölöve detayları, restitüsyon, hasar tespitleri, müdahale 
önerileri ve restorasyon projesi ile raporları üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun bulunup onaylanan 
Hasinli Caminin onarımı sırasında çıkan duruma göre müdahalelerde değişiklik yapılmasına ilişkin
13.09.2013 gün, 781 sayılı kararımız doğrultusunda hazırlanan revize restorasyon projesi, detay çizimi ve 
raporların değerlendirilmesine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 07.10.2013 gün, 3432 
sayılı, 11.11.2013 gün, 3765 sayılı yazıları ve Vakıflar genel Müdürlüğüne ait eserlerde Kudeb’e denetim 
verilmemesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.11.2013 gün, 222315 sayılı 
yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
03.12.2013 tarih, 1128 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Hasinli Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
50 pafta, 139 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hasinli Camiinde uygulama sırasında ortaya çıkan verilerin 
rölöveye işlenmesi gerektiğine, önerilen uygulamalara yönelik çizimlerin plan kesit görünüş olarak çizilip 
Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 864 - 13.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
72 pafta, 281 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 26.05.2006 gün, 542 sayılı kararı ile restorasyon projesi onaylanan Gülük Camiinin üst 
örtüsünün kurşun kaplanması ve mihrap çinilerinin onarılmasına ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün 07.10.2013 gün, 3434 sayılı yazısı, Vakıflar genel Müdürlüğüne ait eserlerde Kudeb’e 
denetim verilmemesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.11.2013 gün, 
222315 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 03.12.2013 tarih, 1127 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
72 pafta, 281 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Gülük Camiinde üst örtünün kurşun kaplanması isteminin, söz 
konusu yapının bir Selçuklu eseri olması ve kurşun kaplama örtünün Osmanlı eserlerine özgü bir teknik 
olması nedeniyle uygun olmadığına, taş kaplama yapılmış olan üst örtüde yalıtıma yönelik detay 
çalışmalarının Kurulumuza sunulmasına; cami mihrabında özgün çinilere yönelik bir onarıma gidilmeden 
önce mevcut durumun ayrıntılı şekilde belgelenerek hangi çinilere müdahale edileceğinin tespit edilmesi 
ve çini olmayan kısımlarda tamamlama yapılmadan bir öneri geliştirilmesine bu doğrultuda hazırlanacak 
belgelerin Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 865 - 13.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254 ada, 49 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve yapı grubu 20.04.2012 gün, 226 sayılı kararımız ile I. (Birinci) Grup olarak belirlenen 
kilisenin onarımına yönelik hazırlanan, yapının özgün durumuna ilişkin araştırma sonuçlarının yer 
aldığı rapor ile bu sonuçlar doğrultusunda hazırlanan revize rölövenin değerlendirilmesi istemine 
ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 24.09.2013 gün, 14374 sayılı ve 23.10.2013 gün, 15150 
sayılı yazıları, Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılan kazı çalışmaları neticesinde konuya 
yönelik Müze Müdürlüğünün raporunu içeren Kayseri Valiliği’nin (İl Kültür Müdürlüğü) 05.11.2013 
gün, 3494 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.12.2013 
gün, 1162 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254 ada, 49 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve yapı grubu 20.04.2012 gün, 226 sayılı kararımız ile I. (Birinci) Grup olarak belirlenen 
kilisenin onarımına yönelik mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
03.08.2006 gün, 601 sayılı kararı doğrultusunda gereken yerlerde sıva veya boya raspası ile kazı 
çalışmaları yapılarak hazırlanan rapor görülmüş olup elde edilen veriler doğrultusunda revize edilen 
rölövenin uygun olduğuna, duvar resimleri araştırma raporunda belirtildiği şekilde yapı içinde raspa 
yapılarak bütün resimlerin açığa çıkarılmasının, çalışmalar sırasında resimlerin zarar görmesini 
engelleyecek tedbirlerin alınması koşulu ile uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve 
Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” 
bendi uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje 
müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, sonuca ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 866 - 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 gün, 2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen, yapı grubu 1. grup olarak belirlenmiş, 12.11.2012 gün, 403 sayılı kararımız 
ile rölöve, rölöve dönem analizi, sanat tarihi raporu ve restitüsyon projesi (1-2-3 dönemleri) ile 
raporları onaylanan Kayseri Lisesinin onarımına yönelik 01.08.2013 gün, 742 sayılı kararımız 
doğrultusunda hazırlanan hasar analizinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 06.11.2013 gün, 15627 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 11.12.2013 gün, 1172 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Kayseri Lisesinin onarımına yönelik hazırlanan hasar analizi paftasında 
lejantta seçilen renklerin birbirine yakın olması ve bir numaralandırma yapılmaması nedeniyle 
karışıklık oluşması, hasarları ayırt etmede oldukça güçlük çekilmesi, bazı hasar ifadelerinin lejantta yer 
almaması ve ayrıca hasarlar alan taraması şeklinde gösterildiğinden hasarın boyutunun bilinememesi 
nedeniyle uygun olmadığına, daha detaylı hazırlanacak analizlerin 01.08.2013 gün, 742 sayılı 
kararımız ile istenmiş olan söz konusu yapının ne olarak kullanılacağına ilişkin işlev önerisinin ve bu 
doğrultuda hazırlanacak detaylı restorasyon müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile birlikte 
Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 66 - 13.12.2013 
K ara r No. Ve Tarih i : S67 - 13.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde yer alan taşınmazda yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan yapı 
kalıntısının incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 21.11.2013 tarih ve 222371 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 28.11.2013 tarih ve 1108 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde yer alan taşınmazda ortaya çıkan yapı kalıntılarının fonksiyonunun ve 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyıp taşımadığının anlaşılabilmesi için Kayseri 
Müze Müdürlüğünce yapılacak kazı çalışmasından sonra çıkacak veriler doğrultusunda 
hazırlanacak rapor, bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesinden sonra konunun yeniden 
değerlendirilmesine; bu aşamada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, taşınmazda herhangi bir 
inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 66 -13.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 868-13.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Melikgazi 
ilçesindeki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik Kurulumuzun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile 
belirlenen koruma alanı içinde yer alan, yürürlükteki imar planında yeşil alanda kalan, tapunun 257 
ada, 2 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin hazırlanması için kazı ve temizlik çalışması yapılması istemine ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 20.11.2013 gün ve 8526 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 06.12.2013 gün ve 
1149 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Melikgazi 
ilçesindeki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik Kurulumuzun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile 
belirlenen koruma alanı içinde yer alan, yürürlükteki imar planında yeşil alanda kalan, tapunun 257 
ada, 2 parselinde kayıtlı II. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut 
niteliğindeki taşınmazın, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için kazı ve 
temizlik çalışmasının Belediyesi sorumluluğunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine; 
uygulama sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 66 -13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 869 -13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
15 pafta 250 ada, 1 parselinde kayıtlı, halen Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi 
Müzesi olarak kullanılan Raşit Ağa Konağında basit onarım taleplerine ilişkin, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 10.09.2013 gün ve 13854 sayılı, 11.05.2013 gün 
ve 8603 sayılı yazıları ve ekleri, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.06.2013 
gün ve 654 sayılı kararı ile Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 28.11.2013 gün ve 1103 sayılı ve
10.06.2013 tarih ve 853 sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
15 pafta 250 ada, 1 parselinde kayıtlı, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
15.12.1968 gün ve 4301 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 
ve yapı grubu Kurulumuzun 17.05.2013 gün ve 629 sayılı kararı ile 1.grup olarak belirlenen, halen 
Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi Müzesi olarak kullanılan Raşit Ağa Konağının, 
ana giriş kapısının kasasının olmayışı nedeniyle toz yağmur soğuk vb bina içerisine girmesinin 
engellenebilmesi için kapı kanadının özgün malzemesine uygun olarak kasasının yapılması isteminin, 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda İlke kararında 
belirtilen restorasyon projesi hazırlama esaslarına uygun olarak projelendirilerek Kurulumuza 
sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 870 - 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey (Hacı Mansur) Mahallesi’nde, kentsel sit 
alanında ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 
56 no.lu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik İbrahim YAPRAK’ın günsüz başvurusu ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2013 tarih, 1156 sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey (Hacı Mansur) Mahallesi’nde, kentsel sit 
alanında ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 
56 no.lu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli konut niteliğindeki II. grup taşınmaza yönelik hazırlanan rölövenin bazı bölümlerinde 
mevcudu yansıtmadığı, çizimlerde eksiklik ve hataların olduğu anlaşıldığından uygun olmadığına; 
onarıma yönelik hazırlanacak projelerin Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke 
kararında belirtilen "proje hazırlama esasları" doğrultusunda hazırlanarak, Kurulumuza sunulması 
durumunda konunun tekrar değerlendirileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 871 - 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 no.lu parselinde kayıtlı 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup 
konut niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan revizyon restorasyon projesi ve revize restorasyon 
raporunun değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 19.11.2013 gün ve 16084 
sayılı yazısı, 13.12.2013 gün ve 17221 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 10.12.2013 tarih, 1168 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 no.lu parselinde kayıtlı 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup 
konut niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan revizyon restorasyon raporu ve revize restorasyon 
projesinin uygun olduğuna, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim 
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve 
denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi uyarınca Koruma Uygulama 
Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 872 - 13.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, Caferbey Mahallesi Topaç Sokakta, sit dışında bulunan 
tapunun 60 pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi tüzel 
kişiliğine ait, GEEAYK’nun 12.04.1980 gün, A-2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli ve I.Grup yapılardan olan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinin 
etrafında yer alan okul ve müştemilat binalarına yönelik hazırlanan restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin, Zadik Toker’ in 23.10.2013 tarihli başvurusu ile konuya 
ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 11.12.2013 tarih, 
1171 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, sit dışında bulunan, Caferbey Mahallesi Topaç Sokakta, 
tapunun 60 pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi tüzel 
kişiliğine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve I.Grup yapılardan olan Surp 
Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesinin etrafında yer alan okul ve müştemilat binalarına yönelik hazırlanan 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olmadığına, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
hazırlanacak yeni proje ve raporların Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun 
değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66 - 13.12.2013
K arar No. ve Tarihi : 873 - 13.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 5 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının 
onarımına yönelik rölöve, malzeme ve hasar analiz paftaları ve rölöve raporu ile kentsel sit ve koruma 
amaçlı imar planı içerisinde yer alan, tapunun 265 ada 4 parselindeki yapı kalıntısının rölövesinin 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının
13.11.2013 gün ve 15836 sayılı yazısı, 09.12.2013 gün ve 17009 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin
11.12.2013 gün, 1170 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı içinde yer alan, tapunun 265 ada, 5 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının 
onarımına yönelik rölöve, malzeme ve hasar analiz paftaları ve rölöve raporu ile kentsel sit ve koruma 
amaçlı imar planı içerisinde yer alan, tapunun 265 ada 4 parselindeki yapı kalıntısının rölövesinin 2863 
sayılı Yasa ile Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda 
uygun bulunduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 874 -13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası, 3 pafta, 951 nolu parselde yer alan, Kentsel - 
Arkeolojik Sit Alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın rölöve, 
restitüsyon, restorasyon proje ve raporlarının, malzeme, hasar, analiz ve müdahale paftalarının 
Kurulumuzca değerlendirilmesine ilişkin Bahri Özkan’ın 19.11.2013 tarihli başvurusu, Bahri Özkan’ın 
günsüz başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.12.2013 tarih ve 1166 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası, 3 pafta, 951 nolu parselde yer alan, Kentsel - 
Arkeolojik Sit Alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın rölöve, 
restitüsyon proje ve raporlarının, malzeme, hasar, analiz ve müdahale paftalarının 2863 sayılı Yasa, 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda uygun olduğuna, 
restorasyon projesinin düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, uygulamanın Belediyesince, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje 
müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına 
ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun 
olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 66 - 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 875 -13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası, 9 pafta, 1004 nolu parselde yer alan, Kentsel - 
Arkeolojik Sit Alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın rölöve, 
restitüsyon, restorasyon proje ve raporlarının, malzeme, hasar, analiz ve müdahale paftalarının 
Kurulumuzca değerlendirilmesine ilişkin Mürsel Yüksel’in 15.11.2013 tarihli başvurusu, Mürsel 
Yüksel’in günsüz başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.12.2013 tarih ve 
1177 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası, 9 pafta, 1004 nolu parselde yer alan, Kentsel - 
Arkeolojik Sit Alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın rölöve, 
restitüsyon, restorasyon proje ve raporlarının, malzeme, hasar, analiz ve müdahale paftalarının 2863 
sayılı Yasa, Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda uygun 
olduğuna, uygulamanın Belediyesince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 66- 13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 876- 13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Kasabası, Mustafabey Mahallesi’nde, 3.derece arkeolojik sit 
alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, tapunun 7 pafta, 1250 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı, tescilli II. grup konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik restitüsyon- 
restorasyon projeleri ve raporları ile hasar, müdahale ve malzeme analizlerinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Suat Gökşen’in 03.10.2013 tarihli başvurusu, Bölge Kurul Müdürlüğü 
raportörlerinin 12.12.2013 gün ve 1175 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Kasabası, Mustafabey Mahallesi’nde, 3.derece 
arkeolojik sit alanı ve Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde bulunan, tapunun 7 pafta, 1250 
parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tescilli II. grup konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik 
restitüsyon-restorasyon projeleri ve raporları ile hasar, müdahale ve malzeme analizlerinin uygun 
olduğuna, uygulamanın Belediyesince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 66 -  13.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  :877 -13.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Kasabasında ve 3.derece arkeolojik sit alanı 
içerisinde bulunan, tapunun 6 pafta, 1436 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tescilli II. grup 
konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin, 
raporlarının ve hasar, müdahale ve malzeme analizlerinin Kurulumuzda değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Mehmet Özbebit’in 10.10.2013 ve 26.11.2013 tarihli başvurusu, Bölge Kurul 
Müdürlüğü raportörlerinin 12.12.2013 gün ve 1176 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Kasabasında ve 3.derece arkeolojik sit alanı 
içerisinde bulunan, tapunun 6 pafta, 1436 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tescilli II. grup 
konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin, 
raporlarının ve hasar, müdahale ve malzeme analizlerinin uygun olduğuna, uygulamanın 
Belediyesince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 
sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı 
projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 67- 23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi :878 - 23.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar Santrali ve tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve 
Kütüphanesine dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında, Buhar Santrali ait statik güçlendirme 
projesinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16.12.2013 gün, 17259 sayılı yazısı ile 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.12.2013 gün, 1196. sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar Santrali ve tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve 
Kütüphanesine dönüştürülmesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında, Buhar Santrali ait statik güçlendirme 
projesinin görüldüğüne, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim 
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim 
bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları 
denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı 
uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda 
tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi koşulu ile 
uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : ó? - 23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 879 - 23.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 22 
pafta, 240 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün, A-75 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli, I. (Birinci) grup yapı, 18.04.2013 gün, 572 sayılı kararımızla Selçuklu Müzesi 
olarak işlevlendirilmesine yönelik projeleri onaylanan Gevher Nesibe Medresesinde, mekan yerleşim 
projesinde gösterildiği üzere H10 numaralı mekanda bulunan ahşap zarların sökülmesi istemine yönelik 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 07.11.2013 gün, 15670 sayılı, 29.11.2013 gün, 16647 sayılı yazıları 
ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 gün, 4129 sayılı yazısı; taşınmazın müze olarak 
kullanımı için gerekli olan jeneratörün yerleştirileceği yerin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 gün, 4131 sayılı yazısı; ayrıca taşınmazda görme engelliler için 
hissedilebilir yüzey uygulamasının yapılmasına yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün
17.12.2013 gün, 4283 sayılı yazısı ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 23.12.2013 gün, 1204 sayı ve 23.12.2013 gün, 1205 sayı ile kayıtlı raporları 
okundu, taşınmaz tarafımızdan yerinde görüldü, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 22 
pafta, 240 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Medresesinde (Çifte Medrese) mekan yerleşim 
projesinde gösterildiği üzere H10 numaralı mekanda bulunan ahşap zarların yapının çeşitli dönemlerde 
kullanıldığının kanıtı olması, Kayseri’deki sivil mimarlık örneklerinde bezemenin bir gelenek olması, 
yenilenmiş kısımları olmasına rağmen nitelikli ahşap işçiliği nedenleri ile ‘’nitelikli dönem eki’’ olarak 
kabul edilmesi bu doğrultuda söz konusu ahşap zarların yerinde korunması gerektiğine, medresenin 
batı tarafına kararımız eki krokide gösterilen yere jeneratör yerleştirilerek kablo tesisatı çekilmesi ve 
yine kararımız eki krokide belirlenen güzergaha görme engelliler için hissedilebilir yüzey 
uygulamasının yapılması istemlerinin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 gün, 731 sayılı ilke kararı uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 
uzmanları denetiminde 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı no ve tarih  : 67 - 23.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 880 - 23.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 134 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Boğazköprü Gar Şefliği Binasının konforsuz ve 
yüksek ısınma maliyetleri ve alt yapının uygun olmaması sebebiyle doğalgaza dönüşümü 
yapılacağından, yapının tescilli olması nedeniyle söz konusu işin ekte sunulan uygulama 
projesine göre yapılmasında uygunluğun incelenmesi sonucu gerekli imalatlar için izin 
verilmesi istemine ilişkin Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2.Bölge 
Müdürlüğünün 06.03.2013 gün ve 5161 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 18.06.2012 gün ve 271 sayılı kararı ve yapının tesciline ilişkin görüşleri 
içeren Kocasinan Kaymakamlığı’nın 06.09.2013 gün ve 5973 sayılı, Kayseri İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 09.09.2013 gün ve 2903 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar 
ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 17.09.2013 gün ve 14093 sayılı, Kocasinan Belediyesi, 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.09.2013 gün ve 2526 sayılı yazıları, konuya ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.08.2013 tarih 
ve 788 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 134 ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti Devlet Demir Yolları adına kayıtlı, İstasyon 
Şefliği binası olarak kullanılan taşınmazın, yapım dönemine ilişkin mimari özellikler arz 
etmesi nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve yapı 
grubunun “I.Grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro harita örneği 
üzerinde görüldüğü şekliyle koruma alanının belirlenmesine, taşınmaza doğalgaz alınmasına 
yönelik hazırlanan uygulama projesinin uygun olmadığına, 1/50 ölçekte hazırlanacak 
uygulama ve detayların gösterildiği projenin kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : ó? -  23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 881 - 23.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey Mahallesi, Kentsel Sit Alanına yönelik Koruma Amaçlı 
Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının Kurulumuzda görüşülmesi hususunda İlbank A.Ş. 
Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2013 gün, 21217 sayılı yazısı eki Gesi Kentsel Sit 
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Açıklama Raporunda plan müellifi tarafından tescile önerilen Kayseri 
İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Kuzey Mahallesi’nde, kentsel sit alanında yer alan, tapunun 17 pafta, 2230 
parselinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı Cami niteliğindeki taşınmazın yerinde yapılan 
inceleme sonucu 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.11.2013 gün, 1042 sayılı raporu ile tescile ilişkin Kayseri Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.11.2013 gün, 3067 sayılı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının
02.12.2013 gün, 16691 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 02.12.2013 gün, 6565 sayılı görüş 
yazıları okundu, hazırlanan tescil fişi görüldü raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey mahallesinde kentsel sit içinde yer alan, 
mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, tapunun 17 pafta, 2230 parselinde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı 
yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” 
başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, 
simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır.” kapsamında değerlendirilerek yapı 
grubunun “I. 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.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih  :67- 23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  :882-23.12.2013

KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Nuri Has Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 378 
pafta, 2847 ada, 14 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazdaki inşaatın kapalı 
otoparkının temel kazısı sırasında bulunan yapı kalıntısının hazırlanan rölövesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuzun 31.10.2013 gün ve 831 sayılı kararında taşınmazın 
2847 olan ada numarası sehven 2867 olarak belirtildiğinden yanlışlığın düzeltilmesine ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.12.2013 gün ve 
1191 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Nuri Has Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 378 
pafta, 2847 ada, 14 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazdaki inşaatın kapalı 
otoparkının temel kazısı sırasında bulunan yapı kalıntısının hazırlanan rölövesinin 
değerlendirildiği ve yapı kalıntısının taşınarak 2847 ada, 14 parseldeki tescil şerhinin kaldırıldığı 
Kurulumuzun 31.10.2013 gün ve 831 sayılı kararında söz konusu taşınmazın kadastral 
bilgilerinden ada numarasının sehven 2867 olarak belirtildiği görülmüş olup ada numarasının 
2847 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 67 - 23.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 883 - 23.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 40-41 parsellerinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlı, konut niteliğindeki tescilli II. grup yapının onarımına yönelik 
restitüsyon, restorasyon proje ve raporları ile restorasyon müdahale paftasının Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi 
Başkanlığının 13.11.2013 gün ve 604-579/15839 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün
20.12.2013 gün, 1200 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 40-41 parsellerinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlı, konut niteliğindeki tescilli II. grup yapının onarımına yönelik hazırlanan 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olmadığına, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
hazırlanacak yeni proje ve raporların Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun 
değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 67 - 23.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 884 - 23.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Gesi Köyiçi mevkiinde yer alan, tapuda 18 pafta, 2341 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ilkokul yapısının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin, rölöve raporunun ve statik inceleme raporunun değerlendirilmesine 
ilişkin Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 19.08.2013 gün ve 2599476-6374 sayılı 
yazısı, Hakan Şahan’ın günsüz başvurusu, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
19.12.2013 gün ve 2610658-9362 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Raportörlerinin 20.12.2013 tarih, 1199 sayılı raporu okundu; raportörlerin açıklamaları dinlendi, 
dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Gesi Köyiçi mevkiinde yer alan, tapuda 18 pafta, 2341 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ilkokul yapısının onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun 
uygun olduğuna, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olmadığına, statik inceleme 
raporunun kesitlerdeki duvar kaymalarını göz önünde bulundurarak tekrar hazırlanması 
gerektiğine, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak yeni proje ve raporların 
Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K ARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 67 -  23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 885 - 23.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anılar Yüksek Kurulu'nun 12.04.1980 gün ve 2125 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki taşınmazın 
onarımına yönelik hazırlanan hasar analizi, malzeme analizi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale 
paftası, restitüsyon ve restorasyon raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 06.11.2013 gün ve 15624 sayılı yazısı ile tapunun 
264 ada, 23 parselinde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazda temel araştırma kazısı 
yapılması istemine yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 20.11.2013 
gün ve 16198 sayılı yazısı; konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.12.2013 tarih, 
1195 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anılar Yüksek Kurulu'nun 12.04.1980 gün ve 2125 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki taşınmazı n 
onarımına yönelik hazırlanan hasar analizi, malzeme analizi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale 
paftası ile restitüsyon ve restorasyon raporunun uygun olmadığına, taşınmaza yönelik onarım projelerinin 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları 
doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra yeniden değerlendirilebileceğine; tapunun 264 
ada, 23 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın, 264 ada, 30-31 parsellerde bulunan 
yapının devamı niteliğinde olabileceğinden yıkılan, kaybolan kısımlarının saptanabilmesi ve restitüsyon 
çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 264 ada, 23 parselde temel araştırma kazısı 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 fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 67 - 23.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarihi : 886 - 23.12.2013 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 266 ada, 9 no.lu parselinde kayıtlı mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup konut niteliğindeki 
taşınmaza yönelik hazırlanan revize rölöve, revize restitüsyon, revize rekonstrüksiyon projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 28.11.2013 gün ve 16603 sayılı 
yazısı ve ekleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.11.2013 gün ve 3448 sayılı yazısı ve ekleri 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.12.2013 tarih, 1197 sayılı raporu okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 266 ada, 9 no.lu parselinde kayıtlı mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup konut niteliğindeki 
taşınmaza yönelik hazırlanan revize rölöve ve buna bağlı olarak geliştirilen revize restitüsyon, 
revize rekonstrüksiyon projelerinin bazı bölümlerinin mevcudu yansıtmadığı, ölçü ve çizimlerde 
eksiklik ve hataların olduğu anlaşıldığından uygun olmadığına; onarıma yönelik hazırlanacak 
projelerin Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararında belirtilen "proje 
hazırlama esasları" doğrultusunda hazırlanarak, Kurulumuza sunulması durumunda konunun tekrar 
değerlendirileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 68 - 24.12.2013 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 887 - 24.12.2013 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde bulunan ve Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2006 gün ve 496 sayılı kararıyla belirlenen Arkeolojik Sit 
Alanlarına yönelik Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı 
Tasarılarının değerlendirilmesine ilişkin İlbank A.Ş, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2013 
gün, 21221 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10.06.2013 tarih ve 456 sayılı meclis kararı, 
Talas Belediyesinin 03.04.2013 gün ve 65 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.12.2013 gün, 1194 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kuruköprü Mahallesinde bulunan ve Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.03.2006 gün ve 496 sayılı kararıyla Kuruköprü merkezinde 
bulunan mezarlığın ve Çatakdere Mahallesinde bulunan nekropol alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak, belde merkezinde bulunan yeraltı şehrinin ise; III. derece arkeolojik sit olarak tescil edildiği 
anlaşılmış olup, söz konusu sit alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma maçlı uygulama imar 
planında;

- Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.04.2006 gün ve 501 
sayılı kararıyla III. Derece arkeolojik sit alanına yönelik Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları belirlenmiş olup 
Kurulumuzun 24.02.2012 gün ve 178 sayılı kararımızla Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarına ek maddeler 
eklenmiş ve I.Derece arkeolojik sit alanına yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları 
belirlenmiş ve söz konusu kararımızda alana yönelik planlama çalışmaları sürecinde ‘’Etkileşim-Geçiş 
sahası’’nın belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda kararımız ve 2863 sayılı kanunun 3. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm gereği Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı Koruma 
Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarında, ‘’Etkileşim-Geçiş Sahası’’nın belirlenmesi 
gerektiğine,

- Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10.06.2013 tarih ve 456 sayılı meclis kararı ve Talas 
Belediyesinin 03.04.2013 gün ve 65 sayılı meclis kararında belirtilen ticaret alanlarında konut kullanımının 
yer alabileceği hükmüne ilişkin, bu alanlarda zemin katta ticaret kullanımı zorunludur ibaresinin ve yapısal 
özelliğe sahip yapıların planda korunmadığına yönelik hükmün ve bu alanlarda mülkiyet durumundan ötürü 
açılamayacak yolların gözden geçirilerek ilgili meclis kararları doğrultusunda düzeltilmesi gerektiğine,

- Koruma Yüksek Kurulu’nun 06.01.2011 gün ve 775 sayılı ilke kararında Sit Alanlarında, Koruma 
Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz 
yapıların tadilat ve tamiratlarına ilişkin ilke kararımız ve Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje 
Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in, 7. Maddesi 
gereği, Plan Onama sınırları içerisinde yer alan yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan yapılarda 
gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatların KUDEB sorumluluğunda ve denetiminde olduğuna yönelik bir plan 
hükmü eklenmesi gerektiğine,

- Plan notlarının Genel Hükümler başlığı altında;

* Bu koruma amaçlı uygulama imar planı onaylandıktan itibaren bu koruma amaçlı imar planından 
önce onaylanan tüm planlar ve plana ilişkin hükümler geçersizdir.

* Bu koruma amaçlı uygulama imar planının onanmasından önce eski imar planlarındaki yapılaşma 
koşulları ve geçiş dönemi yapılanma şartlarına göre alınmış ruhsatlar doğrultusunda yapılmış olan 
uygulamalara ait ve bu plan ile korunan müktesep haklar saklıdır. Yeniden yapılaşma durumunda, bu 
Koruma Amaçlı İmar Planında tanımlanmış şartlar geçerlidir.
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* Bu koruma amaçlı uygulama imar planının onanmasından önce imar mevzuatına ve onanlı imar 
plânlarına uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre subasman seviyesi tamamlanmış yapıların 
inşasına devam edilebilir. Hükümlerinin eklenmesi gerektiğine,

-- Plan notlarının Özel Hükümler başlığı altında;

6.2.1. I  Derece Arkeolojik Sit Alanında;

* Yeni defin işlemi yapılamaz.

Hükmünün 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma 
Koşullarının I. Derece arkeolojik sit alanları başlıklı maddesinin (e) bendinde Bu alanlar içerisinde 
bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin 
yapılabileceğine ’ ’ hükmüne uygun olarak yeni defin işlemine izin verilmesinde sakınca olmadığı 
anlaşıldığından söz konusu plan notunun bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiğine, ayrıca anılan ilke 
kararı doğrultusunda ‘ ’ Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılamaz, toprak, curuf çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez ” şeklinde bir plan 
hükmünün de eklenmesi gerektiğine,

III. Derece arkeolojik sit alanlarında yer alan eskiden yapılmış yapıların tadilat ve tamiratlarının 
değerlendirilebilmesi açısından plan hükümlerinin 6.2.2.III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile ilgili 
hükümlerine;

* III. Derece arkeolojik sit alanlarında eskiden yapılmış ve mevzuata aykırı olmayan yapılara, 
Belediyesince uygun görülmesi halinde iskan izni verilebilir. Mevzuata ve plan hükümlerine aykırı yapıların 
plan hükümleri doğrultusunda uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. şeklinde bir hükmün eklenmesi 
gerektiğine,

Plan tasarılarına ilişkin plan notlarının 6.3.1 Kentsel Çalışma ve Sosyal Donatı alanlarına ilişkin 
maddesinde, plan üzerinde gösterilen çekme mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uyulacaktır denilmiş olup, 
paftalarda yapılaşmaya yönelik hükümler belirtilmemiştir. Bu alanlara yönelik yapılaşma hükümlerinin plana 
işlenmesine ve yapılaşmaya yönelik bütün hükümlerde yer alan yapı yüksekliği tanımlarının kat ifadesi 
şeklinde değil verilen fonksiyonlara göre planlama esas ve tekniğine uygun olarak gabari ölçüsü şeklinde 
verilmesinin uygun olacağına,

Plan hükümlerinin 6.3.3. Teknik Altyapı Alanları başlıklı hükmünde ‘’ Planlama alanı 
kapsamındaki koruma bölgelerinde geçici, taşınabilir ve sökülebilir(temelsiz) nitelikte olsa bile, yapılmak 
istenen büfe, satış yeri, otopark, taksi durağı vb tesisler için kuruldan izin alınması gerekmektedir. Bu 
yapıların uygulamalarında Belediye denetimi gereklidir. ’ ’ denilmektedir. Söz konusu planlarda ‘ ’koruma 
bölgesi’’ belirtilmemiş olup bu hükmün ‘’plan onama sınırları içinde’’ olarak düzetilmesi gerektiğine ayrıca 
alana yönelik denetimin Belediye yerine KUDEB’e verilmesine,

Ayrıca söz konusu plan tasarılarında ada-parsel numaralarına ilişkin gösterimlerin ve plana ilişkin 
hükümlerin paftalarda yer almadığı anlaşılmış olup planların okunabilirliği açısından ada-parsel 
numaralarına ilişkin gösterimlerin ve plan notlarının paftalara işlenmesi gerektiğine,
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Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı 
tasarılarında kurumumuz mevzuatları açısından tespit edilen hususların dikkate alınarak düzeltilecek 
paftaların Kurulumuzda değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
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Kayseri ili, Talas Belediyesi sınırları dâhilinde yapılacak olan planlama çalışmalarında dikkate 
alınmak üzere; tarihi eser, sit alanları, arkeolojik alanlar vb. bölgelerin ilgi (a) ve (b) yazılar ekinde 
gönderilen haritalar üzerine işlenmesi, plan çalışmalarına esas olarak kurum görüşümüzün belirtilmesi 
hususunda Talas Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.10.2011 gün ve 2241 sayılı,
07.12.2012 gün ve 3090 sayılı yazıları gereği yapılan incelemelerde tespit edilmiş olan iki adet 
mezarlığın; Akçakaya mahallesinde, sit dışında, tapunun 25 pafta, 4252 parselde Mezarlık I’in; 28 pafta, 
4692 parselde Mezarlık II (Dana Mezarlığı)’nin bulunduğu, mülkiyetleri Erciyes Belediyesine ait 
taşınmazlar üzerinde yer alan mezarlıkların tesciline ilişkin; Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 03.10.2013 gün ve 3222 sayılı, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığının 24.10.2013 gün ve 15180 sayılı, Talas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
18.11.2013 gün ve 3194 sayılı görüş yazıları ve ekleri ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 01.10.2013 gün, 933 ve 20.12.2013 gün, 1192 sayılı raporları okundu, 
hazırlanan tescil fişleri görüldü, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 25 pafta, 4252 ve 
28 pafta, 4692 parselinde kayıtlı, mülkiyetleri Erciyes Belediyesine ait taşınmazlar üzerinde yer alan 
“A kçakaya M ezarlığı I ” (25 pafta, 4252 parsel) ve “A kçakaya M ezarlığı II” (28 pafta, 4692 parsel) 
‘nin; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 
sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan 
kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır.” 
kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine; “Akçakaya M ezarlığı I” 
in koruma alanı sınırının kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekliyle ve 
“Akçakaya M ezarlığı I I” (Dana Mezarlığı)’ nin koruma alanı sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli 
kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesinin uygun olduğuna; 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.

Aslı G ibidir
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Kayseri ili, Develi ilçesi, Çukuryurt Köyü’nde ve I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan, 
tapunun 101 ada, 42 no.lu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazın Gümüşören Barajı su havzası 
içerisinde kalması nedeniyle DSİ tarafından istimlak edilmek istendiği ancak parsel üzerinde “korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi” bulunduğundan istimlak işleminin yapılamayacağından ilgili şerhin 
kaldırılmasına yönelik Abdulkadir GÖNÜL adına vekaleten Tuğrul KARAPINAR’ın 04.07.2013 tarihli 
başvurusu gereği yapılan incelemelerde Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararıyla Develi 
ilçesi, Ayşepınar Köyü’nde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Ayşepınar Köyü 
Nekropolü’nün, Çukuryurt Köyü’nde yer aldığı, sit sınırlarının yanlış belirlenerek, kaya mezarlarının bir 
kısmının sit alanı sınırları dışında bırakıldığı anlaşıldığından düzeltilen tescil bilgilerinin 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.12.2013 tarih ve 798 
sayılı, 1201 sayılı raporları ile konuya ilişkin Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararı okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çukuryurt Köyü’nde bulunan, tapunun 101 ada, 45 no.lu parseli ile 
kadastro harici kayalık alanda yer alan Ayşepınar Köyü Nekropolü olarak Kurulumuzun 30.01.2009 tarih 
ve 1286 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırları ve sit fişinin iptaline; Çukuryurt Köyü’nde yer aldığı 
anlaşılan nekropolün Çukuryurt Köyü Nekropolü olarak düzeltilerek, sınırlarının kararımız eki sit fişi 
üzerindeki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlenen şekliyle uygun olduğuna; söz 
konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. 
derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 
olduğuna; Develi ilçesi, Çukuryurt Köyü’nde bulunan, tapunun 101 ada, 39, 40, 41, 42 parsellerindeki 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhlerinin kaldırılmasına; 101 ada, 45 no.lu parseldeki 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin devamına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 68 -24.12.2013 
K ara r no ve tarih  : 890 -  24.12.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Kurulumuzun
30.09.2010 gün ve 1873 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 7 
pafta, 286 ada ve 4 nolu parselinde yer alan taşınmazın koruma alanında kalan, tapunun 7 pafta, 286 
ada, 2 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılanma 
talebinin değerlendirilmesine yönelik mülkiyet sahibi Yaşar BEYAZIT’ın 13.12.2013 günlü 
başvurusu ve Kurulumuzun konuya ilişkin 01.11.2013 gün ve 844 sayılı kararı, 12.12.2013 gün ve 
850 sayılı kararı ile Kurul Müdürlüğü raportörünün 16.12.2013 tarih ve 1181 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Kurulumuzun
30.09.2010 gün ve 1873 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 7 
pafta, 286 ada ve 4 nolu parselinde yer alan taşınmazın koruma alanında kalan, tapunun 7 pafta, 286 
ada, 2 no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılanma 
talebine ilişkin hazırlanan mimari projenin uygun olduğuna; uygulamaların 7 pafta, 286 ada ve 4 nolu 
parselinde yer alan tescilli yapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak 
belediyesi ve proje müellifi denetim ve sorumluluğunda yapılabileceğine; uygulama sonrasına ilişkin 
proje müellifi ve Belediyesi tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

Aslı G ibidir
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Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağı Nohutlu Mahallesi, kentsel sit içinde bulunan tapunun 8 pafta, 
840 ada, 4 parselinde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.09.1990 gün ve 805 
sayılı kararı ile tescilli Başçavuş Hamamının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
proje ve raporların değerlendirilmesi istemine ilişkin, Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 27.09.2013 gün, 39948 sayılı başvurusu, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 20.12.2013 tarihi, 1198 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez İlçe, Aşağı Nohutlu Mahallesi, kentsel sit içinde bulunan tapunun 8 pafta, 
840 ada, 4 parselinde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.09.1990 gün ve 805 
sayılı kararı ile tescilli Başçavuş Hamamının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
proje ve raporlarının uygun olmadığına, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak yeni proje ve 
raporların Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR


