
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1014 -  24.04.2014 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 mekanik ve elektrik projelerinin ve raporlarının
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nün 16.04.2014 gün, 163 sayılı yazısı, Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 günlü 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 mekanik ve elektrik projeleri ve raporlarının uygun olduğuna 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 -24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1015-24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesinde ve tapunun 1591 ada, 1878 parsel numarasında 
bulunan Sümer yerleşkesine doğalgaz alımının planlandığı, Kayseri gaz onaylı doğalgaz projesi ve 
uygulamanın detayına ilişkin hazırlanan raporun gönderildiği, doğalgaz alımına yönelik hazırlanan 
projenin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülerek değerlendirilmesi hususunda; 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 02.04.2014 gün ve 381 
sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
17.04.2014 tarih ve 418 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 1591 ada, 
1878 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne 
tahsis edilmiş olan tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisine alınması planlanan kararımız eki proje 
üzerinde belirtilen doğalgaz alımının; çalışmalar sırasında ve sonrasında gerekli can ve mal güvenliğini 
sağlayıcı tedbirlerin alınarak, Abdullah Gül Üniversitesi sorumluluğunda ve Belediyesi denetiminde 
yapılabileceğine, taşınmaz üzerinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında, herhangi bir buluntuya 
rastlanması durumunda, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın müze 
müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verilmesine, 
uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde şantiye binası yapılması istemine yönelik Abdullah Gül 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 27.03.2014 tarih ve 75/369 sayılı ve 10.04.2014 
tarih ve 89/397 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 24.04.2014 gün, 441 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde şantiye binası yapma isteminin; şantiye binasına ilişkin 
projesinin Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilmesine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014
Karar No. ve Tarihi :1016 - 24.04.2014



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 78 -24.04.2014
Karar no ve tarih : 1017-24.04.2014

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 5192 
(Eski 257) ada, 1 (Eski 2) parselinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmazın kuzey cephesinde ve 
üst örtüsünde yapılacak uygulamalara ilişkin rapor ve projenin Kurulumuzda değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının 14.04.2014 gün ve 3072 sayılı yazıları, Müdürlük 
raportörlerinin 22.04.2014 gün ve 168 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 5192 
(Eski 257) ada, 1 (Eski 2) parselinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmaza ait kararımız eki 
rapor ve projede belirtildiği gibi yangın geçirmiş olması çatlağın gün geçtikçe büyümesi, ahşapların bir 
kısmının çürümesi nedeniyle rapor ve projedeki istemlerin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca 
Belediyesi ve proje müellifinin denetim ve sorumluluğunda yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik 
rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1018 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve 
tapunun 68 pafta, 672 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.03.2011 gün, 2025 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen konut 
niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi, restitüsyon, restorasyon 
müdahale ve restorasyon projeleri ile raporlarının değerlendirilmesine yönelik Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 18.02.2014 gün, 2617183-1383 sayılı ve 31.03.2014 gün, 2621883-2765 sayılı yazıları ile 
konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
16.04.2014 tarih, 414 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 68 pafta, 672 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli ve koruma grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki taşınmazın 
onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi, restitüsyon, restorasyon müdahale ve restorasyon 
projeleri ile raporlarının uygun olduğuna, uygulamaların 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 “f” bentleri uyarınca Koruma 
Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde ve 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.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1019 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, Caferbey Mahallesi Topaç Sokakta, sit dışında bulunan 
tapunun 60 pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi tüzel kişiliğine 
ait, GEEAYK’nun 12.04.1980 gün, A-2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve yapı grubu I.Grup olan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin etrafında yer alan okul ve 
müştemilat binalarına yönelik hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projesi ile sanat tarihi raporunun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Mimar Hakan Şahan’ın 24.02.2014 ve 08.04.2014 tarihli başvuruları 
ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
16.04.2014 tarih, 413 sayı ile kayıtlı 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 Kilisesi tüzel kişiliğine 
ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve I.Grup yapılardan olan Surp Krikor 
Lusavoriç 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 ile 
sanat tarihi raporunun adı geçen kişilerce imzalanarak Müdürlüğümüze iletilmesine, ayrıca hasarların 
daha da büyümüş olması nedeniyle hasar analiz paftasının da revize edilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 78 - 24.04.2014
: 1020 - 24.04.2014

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 ve 13.12.2013 gün, 863 sayılı kararlarımız doğrultusunda hazırlanan revize 
rölöve ve restorasyon projesi ile teknik raporun değerlendirilmesine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün 01.04.2014 gün, 1233 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.04.2014 tarih, 438 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 veriler 
doğrultusunda hazırlanan revize rölöve ve restorasyon projesi ile teknik raporunun detaya yönelik 
üzerinde yapılan düzeltme ile uygun olduğuna, son cemaat mahallindeki ahşap kirişlemelerin uç kısmına 
1 nolu öneri detay doğrultusunda kurşun kaplama yapılmasına, 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, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin 
uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :78 - 24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1021 - 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescilli 
yapıların koruma alanı ve Kurulumuzun 16.10.2012 gün, 392 sayılı kararıyla onaylanan Kayseri 
Kültür Yolu Master Planı sınırları içerisinde yer alan, büyük bir bölümü Serçeönü Mahallesi, 2951 
ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerinde, az bir 
bölümü ise kadastro yolunda kalan yaya alanı içerisine yapılması düşünülen havuz düzenlemesine 
yönelik hazırlanan projenin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir 
Belediyesinin 04.04.2014 gün ve 3602 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.04.2014 gün, 427 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescilli 
yapıların koruma alanı ve Kurulumuzun 16.10.2012 gün, 392 sayılı kararıyla onaylanan Kayseri 
Kültür Yolu Master Planı sınırları içerisinde yer alan, büyük bir bölümü Serçeönü Mahallesi, 2951 
ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerinde az bir 
bölümü ise kadastro yolunda kalan yaya alanı içerisine yapılması düşünülen havuz düzenlemesine 
yönelik hazırlanan kararımız eki projenin uygulanmasında; 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
olmadığına, uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde yapılmasına, uygulama 
sonrasına ilişkin Belediyesi tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 
iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1022 -  24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı içinde 
yer alan, tapunun 264 ada, 2 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının onarımına yönelik rölöve, rölöve 
raporunun ve hasar paftasının Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve 
Projeler Dairesi Başkanlığının 10.01.2014 gün ve 271 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 günlü raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 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 264 ada, 2 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki II. grup yapının onarımına yönelik hazırlanan 
rölöve, rölöve raporu ve hasar tespit paftasının uygun olduğuna; restitüsyon ve restorasyon projeleri ile 
raporlarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları doğrultusunda hazırlanarak 
Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1023 -  24.04.2014

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı içinde 
yer alan, tapunun 265 ada, 10 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait yapının onarımına yönelik 
rölöve, rölöve raporunun ve hasar paftasının Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10.01.2014 gün ve 269 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 günlü raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki 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, 10 parselinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan yapının onarımına 
yönelik hazırlanan rölöve, rölöve raporu ve hasar tespit paftasının uygun olduğuna karar verildi.



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 78 -  24.04..2014
Karar No. ve Tarihi : 1024 -  24.04.2014

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavukçu mahallesinde kentsel sit alanında ve revizyon Koruma amaçlı İmar 
Planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, muhtelif parsellerde bulunan, mülkiyeti kayseri Büyükşehir Belediyesine 
ait taşınmazlara yönelik hazırlanan revize kentsel uygulama projesi için Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine 
ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 04.04.2014 gün, 3604 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin
24.04.2014 günlü raporları, Kurulumuzun almış olduğu 17.01.2013 gün ve 469 sayılı karar okundu, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavukçu mahallesinde kentsel sit alanında ve revizyon Koruma amaçlı İmar 
Planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, muhtelif parsellerde bulunan, mülkiyeti kayseri Büyükşehir Belediyesine 
ait taşınmazlara yönelik hazırlanan revize kentsel uygulama projeleri ve raporunun uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 78 - 24.04.2014 
Karar no ve tarih : 1025 - 24.04.2014

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 restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin 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, 10.02.2014 gün ve 1041 sayılı yazısı, 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Raportörlerinin 24.04.2014 günlü 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 statik inceleme raporu, 
malzeme analiz, hasar tespit, müdahale paftaları, restitüsyon ile restorasyon projelerinin üzerinde 
yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve Koruma 
Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde yapılabileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 -  24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1026 -  24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri İli merkez, Kocasinan İlçesi, Serçeönü Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla tescil edilen, 
tapunun 25 pafta, 814 ada, 10 parsel numarasında Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti adına kayıtlı taşınmaz 
üzerinde bulunan Sahabiye Medresesi ile ilgili hazırlanan revize restorasyon projesinin değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.04.2014 gün ve 1308 sayılı yazısı, konuyla ilgili 
Kurulumuzun aldığı 28.01.2011 gün ve 1963 sayılı karar ve Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 
tarihli raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli merkez, Kocasinan İlçesi, Serçeönü Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla tescil edilen, 
tapunun 25 pafta, 814 ada, 10 parsel numarasında Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti adına kayıtlı taşınmaz 
üzerinde bulunan Sahabiye Medresesinde revize restorasyon projesinin üzerinde yapılan düzeltme ile uygun 
olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1027- 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda ortaya çıkan duvar 
kalıntılarına yönelik alınan Kurulumuzun 24.03.2014 tarih ve 983 sayılı kararı gereği hazırlanan 
tescil fişinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin
22.04.2014 tarih ve 431 sayılı raporu; duvar kalıntılarının tesciline yönelik Melikgazi Belediye 
Başkanlığı’nın 08.04.2014 tarih, 2941 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
09.04.2014 tarih ve 1259 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığı’nın 18.04.2014 tarih ve 1030 sayılı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 4371 sayılı görüş yazıları ile 
duvar kalıntılarının tescili konusunun Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri 
tarafından hazırlanarak başvuru ekinde iletilen bilimsel rapor dikkate alınarak değerlendirilmesinin 
istendiği Alişan İNCETAN’ın 21.04.2014 tarihli başvurusu; konuya ilişkin Kurulumuzun
24.03.2014 tarih ve 983 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 24.04.2014 tarih ve 
442 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda ortaya çıkan duvar 
kalıntılarına yönelik hazırlanan Kayseri Müze Müdürlüğü’nün 2014/19 sayılı raporu ile Erciyes 
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyenlerince hazırlanan 17.04.2014 tarihli bilimsel 
rapordan söz konusu duvar kalıntılarının 2863 sayılı kanun kapsamına giren özelliklerini yitirdiği 
anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline gerek olmadığına karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1028- 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda ortaya çıkan duvar 
kalıntılarına yönelik alınan Kurulumuzun 24.03.2014 tarih ve 983 sayılı kararı gereği hazırlanan 
projelerin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin
22.04.2014 tarih ve 431 sayılı raporu; duvar kalıntılarının tesciline yönelik Melikgazi Belediye 
Başkanlığı’nın 08.04.2014 tarih, 2941 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
09.04.2014 tarih ve 1259 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığı’nın 18.04.2014 tarih ve 1030 sayılı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 4371 sayılı görüş yazıları ile 
duvar kalıntılarının tescili konusunun Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri 
tarafından hazırlanarak başvuru ekinde iletilen bilimsel rapor dikkate alınarak değerlendirilmesinin 
istendiği Alişan İNCETAN’ın 21.04.2014 tarihli başvurusu; konuya ilişkin Kurulumuzun
24.03.2014 tarih ve 983 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 24.04.2014 tarih ve 
442 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda ortaya çıkan duvar 
kalıntılarına yönelik hazırlanan rölöve, teşhir ve yeni yapılanma projelerinin, söz konusu kalıntının 
korunması gerekti kültür varlığı olarak tescil edilmediğinden, değerlendirilmesine gerek olmadığına 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 78 - 24.04.2014 
Karar no ve tarih : 1029- 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Elbaşı Kasabasında bulunan, Karabey Konağı ve Eski Okul 
binasının restorasyon talebine ilişkin Bünyan Kaymakamlığının 07.11.2013 gün ve 1743 
sayılı yazısı ekinde alınan dilekçe örneğinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne gönderildiği, gereğinin yapılması hususunda Kayseri Valiliği, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.11.2013 gün ve 3784 sayılı yazısı ve taşınmazın tesciline ilişkin 
görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.03.2014 gün ve 904 
sayılı, Bünyan Kaymakamlığı’nın 01.04.2014 gün ve 584 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.02.2014 tarih ve 140 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Elbaşı Kasabasında ve sit alanı dışında, tapunun 26 pafta, 6628 
parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın,2863 sayılı 
yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit 
ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları 
taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı 
grubunun “Il.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli 
kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında 
yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1030 - 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli Mahallesi, Mahmutçuk Mevkii’nde 16.04.2013 tarihinde 
meydana gelen kaçak kazıya yönelik Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit 
edilen kaya mezarları ve yeraltı şehrinin tescilinin değerlendirilmesi ve Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 
1286 sayılı kararıyla, Yenice Köyü, Mahmutçuk Mevkii nekropolü adıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescillenen nekropolün koordinatlarında maddi hataların olduğu belirtilerek, söz konusu hatanın 
giderilmesi istemine yönelik Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.10.2013 tarih ve 
3363 sayılı yazısı ile Hüseyinli Mahallesi, Mahmutçuk Mevkii’nde bulunan kaya mezarları ve yeraltı 
şehrinin tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.12.2013 tarih ve 4207 
sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih ve 4262 
sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih ve 31372 
sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.01.2014 tarih ve 527 sayılı görüş yazıları 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 23.12.2013 tarih, 1206 sayılı ve 10.04.2014 tarih ve 
395 sayılı raporları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Yenice Köyü’nde bulunan, tapunun 138 ada, 57 parseli ile 139 ada, 1 
parselinde tescil edilen ancak sit sınırlarının koordinatlarında maddi hataların olduğu anlaşılan Mahmutçuk 
Mevkii Nekropolü’nün, Kurulumuzun 30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırları ve sit 
fişinin iptaline; yanlış belirlendiği anlaşılan sit sınırları dahilinde yer alan, tapunun 139 ada, 1 parselindeki 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin” kaldırılmasına; Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli 
Mahallesi, Mahmutçuk Mevkii’nde tespit edilen, tapunun 138 ada, 57 parselinde kamu ortak malı adına 
kayıtlı mera vasıflı taşınmazda bulunan kaya mezarları ve yeraltı şehrinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda 
koordinatlı olarak belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu 
alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının 
geçerli olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1031 - 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Pınarbaşı Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamanın ara kararı gereğince suçun vasıf 
ve tespiti bakımından Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Emeğil Köyü, Düşüntü Tepesi Mevkii 
Tümülüsü’nde yapılacak keşifte bilirkişi görevlendirilmesinin istendiği Pınarbaşı Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 2013/244 Esas no.lu yazısı gereği yapılan incelemelerde tespit edilen kaçak kazı 
olayının değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.04.2014 
tarih ve 408 sayılı raporu ile konuya ilişkin Kurulumuzun 27.01.2012 tarih ve 145 sayılı,
01.11.2013 tarih ve 842 sayılı kararları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Emeğil Mahallesi’nde bulunan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2009 tarih ve 1451 sayılı kararıyla I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Düşüntü Tepesi Mevkii Tümülüsü’nde kaçak kazı yapılması 
suretiyle 2863 Sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına; tümülüste 
oluşan kaçak kazı çukurlarının, ilgili Mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde yerel yönetim 
birimlerince Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde ivedilikle kapatılmasına, söz konusu alanda 
daha fazla kaçak kazı yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, 
alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1032 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Ekinli Mahallesi, Gümbür Mevkii’nde, mülkiyeti hazineye ait alanda define 
kazısı yapma talebine yönelik Turgut KALKAN’ın 12.11.2013 tarihli dilekçesine istinaden Kayseri Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen Ekinli Tümülüsü’nün 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
16.12.2013 tarih ve 4011 sayılı yazısı ile, tümülüsteki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının uygun görülmesi 
halinde Kayseri Müze Müdürlüğünce kapatılması, yapılacak işlemler süresince can ve mal güvenliğini sağlayacak 
gerekli tedbirlerin Tomarza Kaymakamlığınca alınarak söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat 
yapılmaması için alanın belli aralıklarla kontrolünün sağlanmasına yönelik Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 16.12.2013 tarih ve 4013 sayılı yazısı ile söz konusu tümülüsün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.01.2014 gün ve 284 sayılı; Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 1125 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’nün 05.02.2014 tarih ve 25622 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 29.01.2014 tarih ve 250996 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
10.03.2014 tarih ve 260 ve 22.04.2014 tarih ve 432 sayılı dosya inceleme raporları okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Ekinli Mahallesi, Gümbür Mevkii’nde, tapulama harici taşlık alanda yer alan 
Ekinli Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 
1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tümülüsteki 
mevcut kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 
kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin 
Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz konusu alanda 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1033 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 6 nolu yapı olarak ifadelendirilen, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 1999 saylı kararı ile 
de yapı grubu I.grup olarak belirlenen taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar 
analizi, malzeme analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporunun değerlendirilmesine 
ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 14.02.2014 gün, 2437 sayılı yazısı, MK İnşaat Mimarlık ve 
Mühendislik Hizm. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 07.03.2014 tarihli yazısı ile konuya yönelik Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.04.2014 gün, 436 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 ada, 1 
nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan ve 
yerleşim krokisinde 6 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanan rölövede ölçü ve çizim hataları olması, hasarlarda ve müdahalelerde 
belirsizlik olması, restitüsyon önerisinde ise yapıya sonradan eklenmiş unsurların özgünmüş gibi 
gösterilmesi nedeniyle uygun olmadığına, söz konusu projelerin yeniden gözden geçirilerek 2863 sayılı 
Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1034 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 7 nolu yapı olarak ifadelendirilen, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 1999 saylı kararı ile 
de yapı grubu I.grup olarak belirlenen taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar 
analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes 
Üniversitesi Rektörlüğünün 14.02.2014 gün, 2437 sayılı yazısı, MK İnşaat Mimarlık ve Mühendislik 
Hizm. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 07.03.2014 tarihli yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.04.2014 gün, 437 sayı ile kayıtlı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 ada, 1 
nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan ve 
yerleşim krokisinde 7 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanan rölövede ölçü ve çizim hataları olması, hasarlarda ve müdahalelerde 
belirsizlik olması, restitüsyon önerisinde ise yapıya sonradan eklenmiş unsurların özgünmüş gibi 
gösterilmesi nedeniyle uygun olmadığına, söz konusu projelerin yeniden gözden geçirilerek 2863 sayılı 
Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına 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 Tarihi : 78 - 24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1035 - 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 
kalan, 7 Pafta, 590 parselde yer alan, özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazın yıkılma tehlikesi 
bulunduğuna ilişkin, Talas Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.03.2014 gün, 695 sayılı 
yazısı, Talas Belediyesi uzmanlarının 04.03.2014 tarihli Maili İnhidam Raporu, konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.04.2014 gün, 412 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesinde, Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 431 sayılı 
kararıyla tescil edilen ve aynı kurul kararıyla Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları 
belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, 7 Pafta, 590 parselde yer alan, özel 
mülkiyete ait taşınmazın tescilli olmaması ve ciddi anlamda tehlike arz etmesi sebebiyle 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 iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1036 - 24.04.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 11.1.5. Kentsel Sit Alanı İçi, 
Kısmen Bozulmuş Talas Geleneksel Dokusuna Uygun Olarak Yenilenecek ve Düzenlenecek Alanların 
(Il) yapılaşma şartları arasında ‘’Bu alanda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu aynen korunacaktır. 
İfraz ve tevhit yapılamaz.’’ hükmünün diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak koşuluyla ‘’İfraz 
yapılamaz. Ancak yola terk, yoldan ihdas ve tevhit yapılabilir.’’ şeklinde değiştirilmesi hususunun 
Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Talas Belediyesi, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 59 sayılı yazısı, konuya ilişkin 19.09.2013 tarihli plan müellifi 
görüş yazısı ile Talas Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 195 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.02.2014 gün ve 33062 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.04.2014 gün, 435 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 11.1.5. Kentsel Sit Alanı İçi, 
Kısmen Bozulmuş Talas Geleneksel Dokusuna Uygun Olarak Yenilenecek ve Düzenlenecek Alanların 
(I1) yapılaşma şartları arasında ‘’Bu alanda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu aynen korunacaktır. 
İfraz ve tevhit yapılamaz.’’ ifadesinin diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak koşuluyla ‘’İfraz 
yapılamaz. Ancak yola terk, yoldan ihdas ve tevhit yapılabilir.’’ şeklinde değiştirilmesi talebinin 
söz konusu (I1) alanların Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alması sebebiyle; plan müellifinin olumlu 
görüşü doğrultusunda, söz konusu istemin ‘’Bu alanda mevcut kadastro esastır. Sokak dokusu 
aynen korunacaktır. İfraz ve tevhit yapılamaz. Ancak zorunlu kalınan durumlarda sınır 
düzenlemeleri amacıyla yola terk, yoldan ihdas ve artık parsellerde tevhit yapılabilir.” şeklinde 
düzeltilmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 - 24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1037 - 24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman Mahallesinde ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları 
içinde yer alan, tapunun 26 pafta, 126 ada, 5 nolu parselinde , özel mülkiyet adına kayıtlı, evli bağ 
niteliğindeki tescilsiz taşınmazın maili inhidam arzetmesi nedeniyle yıkılması istemine ilişkin Talas 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.03.2014 gün ve 764 sayılı yazısı, Müdürlük 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 426 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman Mahallesinde ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları 
içinde yer alan, tapunun 26 pafta, 126 ada, 5 nolu parselinde , özel mülkiyet adına kayıtlı doğu yönünde 
bulunan yola cephe veren evli bağ niteliğindeki tescilsiz taşınmazın maili inhidam durumu arz ettiği 
dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından; gerekli güvenlik önlemleri belediyesince alındıktan 
sonra iş makinası kullanılmadan belediyesi denetiminde yıkılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
sakınca olmadığına; uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine 
karar verildi.

a)



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 78 -  24.04.2014
Karar No. ve Tarihi : 1038 -24.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, 1.derece arkeolojik sit alanında bulunan,
Kuruköprü Mezarlığında yapılan uygulamaların Kurulumuzda değerlendirilme istemine ilişkin Talas 
Belediyesinin 17.03.2014 gün, 903 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 08.04.2014 gün ve 
3663 sayılı yazısı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
22.04.2014 gün, ve 433 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, 1.derece arkeolojik sit alanında bulunan,
Kuruköprü Mezarlığında yapılan uygulamaların Kurulumuzdan izin alınmaksızın yapılması ve 
1.derece arkeolojik sit alanının mahiyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle, 2863 sayılı yasaya 
muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1039 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, İstanbulluoğlu mahallesinde ve kentsel sit alanında yer alan, tapunun 42 
pafta, 601 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı, Başçavuşzade Hacı Halil Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfına ait 
olup, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.03.1979 gün ve A-1587 sayılı kararı 
ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Başçavuşzade Camiinin; 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 karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1040 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Eskipazar mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 33 pafta, 
511 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Süleyman Kölenin Manevi Şahsiyeti Vakfına ait olup, 
Kurulumuzun 24.11.2000 gün ve 2713 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilen, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.04.2010 gün ve 1753 sayılı kararı ile 
koruma alanı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.08.2013 gün ve 1112 sayılı kararı 
ile de yapı grubu 2. Grup olarak belirlenen Namazgah Camiinin; 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 düzeltilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1041 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Yukarı Nohutlu mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 6 
pafta, 232 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Musa Ağanın Manevi Şahsiyeti Vakfına ait olup, 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.03.1979 gün ve A-1587 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 28.03.2010 gün ve 1667 sayılı kararı ile koruma alanı ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 29.08.2013 gün ve 1110 sayılı kararı ile de yapı grubu 2. Grup olarak belirlenen Musa 
Ağa Camiinin; 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 düzeltilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1042 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Yukarı Çatak mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 5 pafta, 
181 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Alacalıoğlu Mehmet Ağa Manevi Şahsiyeti Vakfına ait 
olup, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.03.1979 gün ve A-1587 sayılı kararı 
ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 31.07.2007 gün ve 874 
sayılı kararı ile koruma alanı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.08.2013 gün ve 
1111 sayılı kararı ile yapı grubu 2. Grup olarak belirlenen Alacalıoğlu Camiinin; 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 düzeltilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1043 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Tekke mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 28 pafta, 449 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Arapdede Namile Manevi Şahsiyeti Vakfına ait olup, Gayri 
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.03.1979 gün ve A-1587 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 31.07.2007 gün ve 874 sayılı kararı ile 
koruma alnının belirlenen Arapdede (Teke) Camiinin; 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 karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1044 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat İlinde bulunan muhtelif camilerin yapı gruplarının belirlenmesine ilişkin yapılan BİMER 
başvurusu gereği konunun 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları kapsamında 
Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile başvuru sahibine bilgi verilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 71352 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.04.2014 gün ve 428 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Bahçelik mahallesi, Fakılı caddesi üzerinde ve sit alanı dışında yer 
alan, tapunun 48 pafta, 97 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup, 
Kurulumuzun 02.06.1990 gün ve 758 sayılı karar ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilen ve koruma alanının belirlenen Hacı Ahmet Ağa (Büyük) Camiinin; 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 karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1045 - 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Medrese Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı 
sınırı içerisinde kalan, tescilli taşınmaza bitişik parselde yer alan, tapuda 15 pafta, 330 ada, 2 nolu 
parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz yapının ön kısmına ruhsat alınmadan kaçak pvc ilave kısım 
yapıldığı, yapının kentsel sit alanında kalması sebebiyle, hazırlanan projeye göre sökülebilir malzemeden 
yapılan bu bölüm için ruhsat verilip verilemeyeceği konusunun Kurul gündeminde değerlendirilmesine 
ilişkin Yozgat Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.01.2014 gün, 126080 sayılı ve
19.02.2014 gün, 127524 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.04.2014 tarih, 422 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Medrese Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırı içerisinde kalan, tescilli taşınmaza bitişik parselde yer alan, tapuda 15 pafta, 330 ada, 2 nolu 
parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz yapının ön kısmına ruhsat alınmadan yapılan kaçak pvc ilave 
kısım için Kurulumuzdan izin alınmadığı ve yapılan uygulamanın onaylı koruma amaçlı imar planına 
aykırı olduğu anlaşıldığından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “izinsiz 
müdahale ve kullanma yasağı” başlıklı 9. maddesi doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem 
yapılmasına ve yapılan sökülebilir uygulamaların Belediyesi denetiminde derhal kaldırılması gerektiğine 
karar verildi.



KARAR

Toplantı no ve tarih: 79 -  25.04. 2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1046 -  25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Medrese Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Rektörlük Binası) koruma alanında kalan, özel 
mülkiyete ait olan tapunun 15 pafta, 323 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı Erbaz Evinde basit onarım 
kapsamında (çatı aktarımı, dış sıva ve boya yapılması) onarım yapılması istemine ilişkin Yozgat 
Belediye Başkanlığının 12.03.2014 gün, 835-128488 ve 02.04.2014 gün, 58701-129207 sayılı 
yazıları, 14.04.2014 tarih ve 401 sayılı Müdürlük uzmanlarının raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat ili, Medrese Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Rektörlük Binası) koruma alanında kalan, özel mülkiyete ait 
olan tapunun 15 pafta, 323 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı Erbaz Evi; mevcut hali ile statik 
özelliklerini kaybetmiş olması nedeniyle yapıya müdahale için yapılacak uygulamanın “basit 
onarım” kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmüş olup öncelikle ilgilileri 
tarafından can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemler alınarak ve Belediyesince de uygun 
görülmesi halinde Esaslı onarım projelerinin hazırlanarak yapı kullanım izin belgesi ile birlikte 
Kurulumuza sunulması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceğine 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 : 79 -25.04.2014
Karar no ve tarih : 1047 -25.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Özer Köyü Ziyarettepe Mevkiinde bulunan, Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2014 gün ve 928 sayılı kararı ile I.derece 
Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alan içerisinde bulunan kaçak kazılar sonucu meydana 
gelen zararın tespiti için komisyon oluşturulmasının istendiği, buna istinaden oluşturulmuş ve 
komisyon üyeleri tarafından söz konusu alanda inceleme yapılarak tanzim edilmiş olan 
raporun Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne gönderildiği gereğinin 
yapılması hususunda, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün
04.04.2014 gün ve 364 sayılı yazısı ve eki zarar tespit komisyonu raporu, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2014 gün ve 928 sayılı yazısı, konuya ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2014 tarih 
ve 407 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Özer Köyü Ziyarettepe Mevkiinde bulunan, Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2014 gün ve 928 sayılı kararı ile I.derece 
Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alan içerisinde bulunan kaçak kazı çukurunun, ilgili 
Müze Müdürlüğü denetimde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.
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KARAR

Toplantı no ve tarih : 79 - 25.04.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1048- 25.04.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde, tapunun 103 ada, 28 parsel numarasında 
köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan camiinin tarihi eser ve korumaya ihtiyacının olup 
olmadığı görüşünün yazılı olarak beyan edilmesi hususunda Çekerek Kaymakamlığı, İlçe 
Müftülüğünün 22.01.2014 gün ve 20 sayılı yazısı ve eklerinin, Yozgat İlinin, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında olması nedeniyle Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Sivas 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.02.2014 gün 132 sayılı yazısı ve 
Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde bulunan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait 
Fuadiye köyü camisinin tescillenmesi istemiyle hazırlanan belgelerin ekte sunulduğu 
gereğinin yapılması hususunda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 24.02.2014 gün ve 322 
sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 289 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.03.2014 tarih ve 275 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyünde ve sit alanı dışında, tapunun 103 ada, 28 
parsel numarasında köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan camii niteliğindeki taşınmazın, 
2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi 
gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve 
sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin (b) ve (c) maddelerinde 
belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, yapı grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 
1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma 
alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 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 : 79 - 25.04.2014
Karar no ve tarih : 1049 - 25.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Bayındırhüyük Kasabasında, tapunun 115 ada, 1 parsel 
numarasında, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı Eski Cami ile Tipideresi Köyünde, tapunun 138 
ada, 1 parsel numarasında köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan camiinin tarihi eser ve 
korumaya ihtiyaçlarının olup olmadığı görüşünün yazılı olarak beyan edilmesi hususunda 
Çekerek Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 22.01.2014 gün ve 20 sayılı yazısı ve eklerinin, 
Yozgat İlinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 
olması nedeniyle Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderildiği 
gereğinin yapılması hususunda Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 10.02.2014 gün 132 sayılı yazısı ve taşınmazların tesciline ilişkin görüşleri 
içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün 
ve 289 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 12.03.2014 tarih ve 275 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Çekerek İlçesi, Bayındırhüyük Kasabasında, sit alanı dışında, tapunun 115 ada, 
1 parsel numarasında, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı Eski Cami ve Çekerek ilçesi, Tipideresi 
Köyünde, sit alanı dışında, tapunun 138 ada, 1 parsel numarasında köy tüzel kişiliği adına 
kayıtlı bulunan camii niteliğindeki taşınmazların, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 
taşımadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih : 79 -25.04.2014
Karar no ve tarih : 1050 -25.04.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Alcı Köyü, i34d06b pafta, 2208 parsel numarasında bulunan ve 
tescil kaydı bulunmayan Kanberli Höyüğünün tesciline ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğü’nce 
hazırlanmış olan rapor, sit fişi, harita ve fotoğraf levhalarından oluşan öneri sit dosyasının 
gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 23.12.2013 gün ve 1539 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Kanberli Höyüğün I.derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik 18.12.2013 gün ve 312 sayılı uzman raporu, 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.02.2014 gün 
ve 173 sayılı raporu, Konuya ilişkin görüşleri içeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 gün ve 44499 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 06.03.2014 gün ve 233 sayılı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 gün 39740 sayılı, 
Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.04.2014 gün ve 003014 sayılı, 
Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.04.2014 gün ve 1400 sayılı, görüş 
yazıları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Alcı Köyü, i34d06b pafta, 2208 parselde ve bir kısmı kadastro 
harici alanda yeralan kararımız eki sit fişi üzerinde bulunan 1/25000 ölçekli harita ve 
kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli 
Kanberli höyüğün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 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” gereği ilgili kurumlar 
tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi 
olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması 
gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan çukurların ilgili 
Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.
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