
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1051 - 15.05.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon caddesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 814 ada, 
48-151 no’lu parselinde Kocasinan Belediyesi adına kayıtlı olan, tescilli Roma Mezarının yanında 
bulunan ankesörlü telefon kulübesinin kaldırılması ve Roma Mezarın kuzey cephesinde olan 
metal kapsının orijinaline uygun haline getirilerek korunması istemine yönelik Kayseri Valiliği 
Özel Kalem Müdürlüğünün 06.03.2014 gün ve 2216 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin
09.05.2014 gün ve 482 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon caddesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 814 ada, 
48-151 no’lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait tescilli Roma Mezarının;

• Güney cephesinde bulunan telefon kulübesinin ilgililerince (Kocasinan Belediyesi ve Türk 
Telekom Kayseri Bölge Müdürlüğünce) ivedilikle KUDEB denetiminde kaldırılmasına;

• Söz konusu Roma Mezarının kuzey cephesinde bulunan ve özgün olmayan metal giriş 
kapısının değiştirilmesine yönelik olarak mülkiyet sahibince Koruma Yüksek Kurulun 
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak onarım projelerin 
Kurulumuza ivedilikle sunulmasına,

• Söz konusu taşınmazın yapı grubunun “I. Grup” olarak güncellenmesi gerektiğine karar 
verildi.



KARAR 

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazînesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde panel çit yapma istemine yönelik Abdullah Gül 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 09.04.2014 tarih ve 393 sayılı yazıları ile konuya 
ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2014 gün, 474 
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 yapılması önerilen panel çit yerine mevcut alanın 
peyzajına uygun (bitkisel çözümlerle yapılmış) önerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1052- 15.05.2014



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 bina projesinin değerlendirilmesi istemine 
yönelik Abdullah Gül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 07.05.2014 tarih ve 117/481 
sayılı yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 08.05.2014 gün, 472 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 yapılmak istenen şantiye binasına ilişkin projesinin 
uygun olduğuna, mevcut inşaatın sürdürülebilmesi amacıyla kullanılmasına ve inşaatın bitimine 
müteakip kaldırılmasına; uygulamanın Abdullah Gül Üniversitesi sorumluluğunda, Belediyesi 
denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Müdürlüğümüze 
iletilmesine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : S0 - 15.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1053-15.05.2014



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 -  15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1054 -  15.05.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavukçu mahallesinde kentsel sit alanında ve revizyon Koruma amaçlı İmar 
Planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 13-14 parsellerde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, ait taşınmazlara 
yönelik hazırlanan rölöve ve revize uygulama projesi için Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin 30.04.2014 gün, 4745 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 15.05.2014 
günlü raporları, Kurulumuzun almış olduğu 26.01.2014 gün ve 126 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, 13-14 parsellerde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, ait taşınmazlara 
yönelik hazırlanan rölöve ve onarım uygulama projesinin uygun olduğuna; uygulamanın Koruma, Uygulama ve 
Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Ususl 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 Varlıklarının Koruma Yüksek 
Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarım 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 : 80 - 15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1055 - 15.05.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı içinde 
yer alan, tapunun 265 ada, 7 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 264 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 15.05.2014 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, 7 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; tescilli parselde restitüsyona veri elde etmek 
amacıyla Belediyesi sorumluluğunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılabileceği; restitüsyon ve 
restorasyon projeleri ile raporlarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararları 
doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1056 - 15.05.2014 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 hazırlanan müdahale, restorasyon projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 08.04.2014 gün ve 3646 sayılı 
yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 13.05.2014 gün ve 496 
sayıyla 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 müdahale paftası, 
müdahale raporu ve restorasyon projesinin uygun olduğuna; yapının Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 08.04.2014 gün ve 3646 sayılı yazısında belirtilen -Milli Mücadele ve Eğitim Müzesi- 
olarak işlevlendirilmesi isteminin uygun olduğuna; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 13. Maddesinde : 
“çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, 
engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standardları Enstitüsü standartlarına 
uygun olarak yapılması zorunludur.” ifadesi gereği restorasyon projesinde yer alan engelli asansörünün 
yerleşiminin uygun olduğu, müze işlevi doğrultusunda hazırlanacak teşhir - tanzim projesinin de 
ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1057 - 15.05.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün, A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 16.10.2012 gün, 395 sayılı kararımız ile koruma grubu I. 
(Birinci) Grup olarak belirlenmiş, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait İç Kale Surlarının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi ve 
raporların değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 08.04.2014 gün, 3647 sayılı 
ve 10.04.2014 gün, 3808 sayılı yazıları ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 14.05.2014 gün ve 499 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve koruma grubu I. (Birinci) Grup olarak belirlenmiş, 
tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait İç Kale 
Surlarının onarımına ilişkin hazırlanan rölöve ve hasar analizlerinde çizim hataları, eksik gösterimler 
olması, plan-kesit-görünüş paftaları arasında uyuşmazlıklar bulunması, hasarların mevcudu tam 
yansıtmaması nedeniyle uygun olmadığına, rölövenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra yeniden değerlendirilebileceğine; İç kale surlarının 
çevrelediği 5 parselde arkeoloji müzesi yapımına yönelik 29.08.2013 gün, 773 sayılı kararımız ile 
onaylanan projelerin uygulaması sırasında ortaya çıkan, Kiçi Kapı girişinin iç taraftaki kapısının 
hemen kuzeyinde yer alan duvar kalıntılarının Müze denetiminde yapılacak kazı çalışmasıyla ortaya 
çıkarılıp, mahiyeti hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiğine, ayrıca yeni yapılaşma nedeniyle 
surlara ve cami beden duvarına çok yaklaşılmış olduğundan ivedilikle güvenlik tedbirlerinin alınması 
gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1058-15.05.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazımbey Mahallesinde, Kentsel sit alanı içinde bulunan, 
tapunun 58 pafta, 212 ada, 6-7-8 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmazın rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için sondaj ve temizlik çalışması yapılması istemine 
ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının 31.03.2014 gün ve 2766 sayılı yazıları, Müdürlük 
raportörlerinin 08.05.2014 gün ve 475 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazımbey Mahallesinde, Kentsel sit alanı içinde bulunan, 
tapunun . 58 pafta, 212 ada, 6-7-8 nolu parsellerinde bulunan taşınmazın onarımı için kararımız eki
krokide belirtilen yerlerde sondaj çalışmasının iş makinası kullanılmaksızın, elle kazı yapmak suretiyle 
yapılabileceği; Ayrıca söz konusu taşınmazın zemin katında bulunan moloz ve çöplerin gerekli güvenlik 
önlemi alındıktan sonra Belediyesi sorumluluğunda, Müze Müdürlüğü denetiminde temizlenebileceği; 
uygulama sonrasına ait Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesine ve tescilli taşınmaza yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda 
projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :80 - 15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1059- 15.05.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, sit dışında, Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescilli yapıların koruma alanı sınırları içerisinde yer alan, 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Asvatzadzin Kilisesi ve Emir Sultan Türbe ve 
Mescidine cephe veren, büyük bir kısmı mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, 
tapunun 5801 ada 1 parselinde kayıtlı, bir kısmı belediyeye terk edilmiş alanda kalan taşınmaza ilişkin 
öneri plan tadilatının Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesinin
26.03.2014 gün ve 2637 sayılı yazısı; konuya ilişkin, Kayseri Melikgazi Belediye Meclisinin
06.03.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 
215 sayılı kararı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
13.05.2014 gün, 493 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Müzakerelerin devamına karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1060 - 15.05.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projenin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Erdoğan Mütevelli SÖZÜER’in 30.04.2014 günlü başvurusu, 
Kurulumuzun 23.01.2014 gün ve 916 sayılı kararı, 24.03.2014 gün ve 991 sayılı kararı ile Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08.05.2014 gün ve 480 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projenin; Koruma Amaçlı Revizyon 
uygulama imar planı T1 lejantı ile gösterilen alanda yer alması nedeni ile K.A.İ.P karar hükümleri 
doğrultusunca yeniden hazırlanacak projenin kurulumuza iletilmesinden sonra görüşülebileceğine 
karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



KARAR 

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi, tapunun 79 ada 10 parselinde, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ancak kentsel sit alanında kalan konut 
niteliğindeki taşınmazın üst örtüsünde onarım yapma istemine yönelik Hüseyin Gövcin’nin günsüz 
başvurusu ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
08.05.2014 gün, 481 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi, tapunun 79 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına 
kayıtlı, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ancak kentsel sit alanında kalan konut 
niteliğindeki taşınmazın üst örtüsünde onarım yapma isteminin; yapıda gözle görülür statik sorunlar 
olması sebebiyle uygun olmadığına, Koruma Amaçlı İmar Planında “Kitle- Konum ve Gabarisi 
Korunacak, Dokuya uyumlu yapılar” olarak görülen konutun rölövesinin ivedilikle hazırlanarak 
Kurulumuza sunulmasına ve söz konusu konuta ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin belediyesince 
alınmasına karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 80 - 15.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1061 -15.05.2014



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 80 - 15.05.2014 
Karar No. Ve Tarihi : 1062 -15.05.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Derevenk vadisinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
alanda harfiyat çalışması yapıldığı ve konuyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca adli 
tahkikatın başlatıldığı belirtilerek, alanda oluşan fiziki müdahelenin, Koruma Kurulunun görüşünün 
alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde yerel yönetim birimlerince, 
Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması, söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı 
yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce alınarak, alanın belli 
aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına yönelik Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 1526 sayılı yazısı; konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 14.05.2014 tarih ve 4018 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas ilçesi, Derevenk vadisinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Derevenk Kaya Yerleşimlerinde harfiyat çalışmasının kapatılmasının Kayseri Cumhuriyet 
Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde, yerel yönetim birimlerince Kayseri Müze Müdürlüğü 
denetiminde kapatılmasına; Derevenk Kaya Yerleşimlerinde daha fazla tahribat yapılmaması için 
gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu 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 : 81 - 16.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1063 - 16.05.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere mevkiinde, sit dışında yer alan ile ilgili 
olarak Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere Kayseri 
ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere Mevkii’nde, kaçak kazı yapılan yerin 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiaat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıklarından olup olmadığı hususunda bilgi verilmesine yönelik Develi Cumhuriyet 
Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 01.04.2014 tarih ve 2014/272 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 gün, 450 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere mevkiinde, sit dışında bulunan alan da 
yer alan kaya oyma mekanların 2863 sayılı kanun kapsamına giren özellikler taşıyıp taşımadığının 
Kurulumuzca yapılacak yerinde incelemeden sonra değerlendirilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 81 - 16.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1064 - 16.05.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kale Köyü’nde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Büyükkale ve Küçükkale Yerleşimleri, Mezarlık ve Tümülüslerinin bulunduğu Zengibar Kalesi 
olarak bilinen alanda çobanların tarihi kiliselerin girişlerini taşlarla kapatarak içeride kazı yaptıkları 
ve ön taraftaki mağaraları da ağıl olarak kullandıklarına yönelik BİMER başvurusunda belirtilen 
hususların incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih ve 69283 sayılı yazısı ile söz konusu alanda alandaki kaçak kazı 
çukurlarının kapatılmasının Yeşilhisar Asliye Ceza Mahkemesince uygun görülmesi halinde 
Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması, söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı 
yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak alanın belli aralıklarla 
kontrol edilmesinin sağlanmasına yönelik Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
10.04.2014 tarih ve 1286 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 15.05.2014 
tarih, 500 sayılı ve raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kale Köyü’nde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Büyükkale ve Küçükkale Yerleşimleri, Mezarlık ve Tümülüslerinin bulunduğu alanda yer alan kaya 
oyma mekanların hayvan ağılı ve çoban evi olarak kullanılmasının söz konusu kaya oyma 
mekanlarda tahribatı artıracağından bu yönde yapılan uygulamaların önlenmesine yönelik gerekli 
tedbirlerin alınarak söz konusu mekanların Belediyesi denetiminde ivedilikle boşaltılması 
gerektiğine; alandaki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının Yeşilhisar Asliye Ceza Mahkemesince 
uygun görülmesi halinde yerel yönetim birimlerince Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 
kapatılmasına; söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı yapılmaması için gerekli güvenlik 
önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz 
konusu alanda Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece 
Arkeolojik Sit alanlarına yönelik koruma kullanma koşullarının geçerli olması gerektiğine karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :81 - 16.05.2014
Karar No. ve Tarihi : 1065-16.05.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Pazarören kasabasında bulunan, tapunun 110 ada, 6 parsellerinde 
kayıtlı, sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 15.08.2007 gün ve 888 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Süleyman Şah Türbesinin restorasyon çalışmalarına esas olmak üzere kazı 
yapma istemine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.02.2014 gün ve 538 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2014 
gün, 473 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi Köyünde ve sit dışında bulunan, tapunun 110 ada, 3 
parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 15.08.2007 gün ve 888 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen Şüleyman Şah Türbesinin restorasyon çalışmalarına esas olmak üzere kazı yapma 
isteminin; kararımız eki krokide işaretli yerlerde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde ve 
sorumluluğunda yapılabileceğine; çalışma sırasında, taşınır veya taşınmaz kültür varlığına 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 ait rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 81 -16.05.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1066 -  16.05.2014 KAYSERİ

Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesi, Sungurlu Caddesi, İnkılap Sokakta bulunan 
Kentsel sit alanında Yozgat Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer alan, tapunun 42 pafta, 
590 ada, 1, 2 ve 9 numaralı parsellerinde Hazine adına kayıtlı olan şehir imar planında Atatürk evi 
olarak gösterilen, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Karslıoğlu Konağının içinde yer aldığı 
taşınmazlarda birleştirme ve yola terk işlemlerinin yapılması istemine ilişkin Yozgat Belediye 
Başkanlığının 21.03.2014 gün ve 587/28857 ile 21.04.2014 gün ve 835/130145 sayılı yazıları, 
konuya yönelik 09.04.2014 tarih, 126 sayılı Belediye Encümen kararı ile 13.05.2014 tarihli 
Müdürlük uzman raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat Merkez İstanbulluoğlu Mahallesi, Sungurlu Caddesi, İnkılap Sokakta bulunan 
Kentsel sit alanında Yozgat Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer alan, tapunun 42 pafta, 
590 ada, 1, 2 ve 9 numaralı parsellerinde Hazine adına kayıtlı olan şehir imar planında Atatürk evi 
olarak gösterilen, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Karslıoğlu Konağının içinde yeraldığı 
taşınmazlarda birleştirme ve yola terk işleminde; konuya yönelik hazırlanarak kurulumuza sunulan 
birleştirme-yola terk dosyası incelendiğinde tescilli Karslıoğlu Konağının mahiyetine olumsuz bir 
etkisi olmadığı görüldüğünden kararımız eki “Birleştirme-yola terkin” dosyasında görüldüğü 
şekliyle yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, taşınmaz kültür varlığı 
şerhinin 590 ada, 1, 2 ve 9 parsel üzerinden kaldırılarak kararımız ekinde yer alan “Birleştirme ve 
yola terkin” dosyasında içinde yer alan “Tescil Bildirimi Beyannamesi”nde (A) olarak adlandırılan 
tescili Karslıoğlu Konağının içinde yer aldığı 603,79 m2 lik taşınmazın tapu kütüğü beyanlar 
hanesine konmasına ve söz konusu işlemin kadastro ve tapu tescilli görmesi sonucu alacağı yeni 
parsel numarasının Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı gönderilmesine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 81 - 16.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1067 - 16.05.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez İlçesi, İstanbulluoğlu Mahallesinde Kentsel Sit alanında ve Koruma Amaçlı 
İmar Planında kalan, tescilli yapılara ve tescilli camiye cephe veren 43 pafta 602 ada 7 parselde kayıtlı 
taşınmaza ilişkin hazırlanan yeni yapılanma projesinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine 
ilişkin Yozgat Belediye Başkanlığının 27.03.2014 gün ve 129103 sayılı yazısı, Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 12.05.2014 gün ve 488 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, İstanbulluoğlu Mahallesinde Kentsel Sit alanında ve Koruma Amaçlı 
İmar Planında kalan, tescilli yapılara ve tescilli camiye cephe veren 43 pafta 602 ada 7 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanma projesinin üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun 
olduğuna, uygulamanın belediyesi denetiminde proje müellifi sorumluluğunda yapılmasına 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: 81 - 16.05.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1068 - 16.05.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Battal Köyü, Hasançin Mevkii’nde kaçak kazı yapılan alanın 2863 sayılı kanun 
kapsamında sit alanı veya korunması gerekli yerlerden olup olmadığının bildirilmesi hususundaki Yozgat 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18.12.2013 tarih ve 2013/4934 esas no.lu yazısı gereği yapılan incelemelerde 
Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tümülüsteki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasında 
sakınca olmadığının Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca bildirildiği belirtilerek, tümülüs üzerindeki kaçak 
kazı çukurlarının kapatılması hususunun değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğü’nün
17.01.2014 tarih ve 55 sayılı yazısı; bahse konu tümülüsün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.02.2014 tarih ve 189 
sayılı raporu ile tümülüsün tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.02.2014 
tarih ve 202 sayılı; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 44498 sayılı; Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2014 tarih ve 251768 sayılı görüş 
yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez, Battal Köyü’nde, tapunun 143 ada, 62 ve 63 no.lu parsellerinde yer alan 
Küçükgergelli 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; 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; tümülüsteki mevcut kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Yozgat Müze 
Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için 
gerekli güvenlik önlemlerinin Yozgat Valiliğince alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol 
edilmesinin sağlanmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Toplantı no ve tarih : 81 -16.05.2014
Karar no ve tarih : 1069 -16.05.2014

Yozgat ili, Merkez Medrese Mahallesi, 328 ada, 47 no’lu parselin şehir imar planı 
içerisinde kaldığı, söz konusu binadaki deformasyonların ve yapı taşıyıcı sisteminin geri 
döndürülemez nitelikte zarar görmesi nedeniyle, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz 
ettiği, maili inhidam raporunda da görüleceği gibi binanın yıkılması gerektiği, söz konusu 
parselin koruma alanı içerisinde kaldığından konunun Kurulumuz gündemine alınması 
hususunda Yozgat Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 127292 
sayılı ve 02.04.2014 gün ve 129210 sayılı yazıları ve eki Maili inhidam raporları, konuya 
ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
12.05.2014 tarih ve 490 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez Medrese Mahallesinde, Yozgat kentsel sit alanı ve Yozgat (Merkez) 
Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 328 ada, 47 parsel 
numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı ticarethane (dükkan) niteliğindeki tescilsiz 
taşınmazın; can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi sebebiyle ilgililerce gerekli 
tedbirlerin alınarak yıkılmasında, 2863 sayılı Yasa kapsamında herhangi bir sakınca 
bulunmadığına karar verildi.
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