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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR  

 

Toplantı No ve Tarih   :    303-  24.02.2021                                                       Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih       :    5019-24.02.2021          KAYSERİ 

 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesinde bulunan tarihi eserlerin korunmasına yönelik 

Nuri MORDAĞ’ın 29.06.2020 tarih ve 252968 sayılı evrak kayıt numaralı başvurusu, konuya yönelik 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 25.12.2020 tarih ve 533782 sayılı yerinde inceleme 

raporunda tespit edilen “Kaya Oyma Mekanlar ile Kaya Oyma Güvercinliklerin” III.(üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 

21.12.2020 tarih 26725; Kayseri İl Tarım Orman Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih ve 3584404; Kayseri İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih ve 970745; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 979917; Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 

22.12.2020 tarih ve 3610758; Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 24.12.2020 

tarih ve 22907; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12.01.2021 tarih ve 2021-11/503; Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2021 tarih ve 2021016008; 

Melikgazi Belediye Başkanlığının 13.01.2021 tarih ve 831 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 24.02.2021 tarih ve 622091 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesinde bulunan, tapunun 9853 ada, 11 parselinde 

özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazın bir kısmı ile kadastro harici alanda bulunan “Kaya Oyma Mekanlar 

ile Kaya Oyma Güvercinliklerin” 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında belirtilen özellikler taşıması 

nedeniyle kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle III. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna; ayrıca III. (Üçüncü) 

Derece Arkeolojik Sit alanı içinde bulunan bacalı güvercinliklerin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 

belirtilen özellikleri taşıdığından münferit olarak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, güvercinliklerin yapı grubunun I.( Birinci) grup olarak belirlenmesine, bu doğrultuda Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak tescil fişinin Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, 

 “Kaya Oyma Mekanlar ile Kaya Oyma Güvercinliklerin” bulunduğu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 

Güzelköy Mahallesinde bulunan ve kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada görüldüğü gibi sit 

alanının bir kısmının kadastro harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir sınırlandırma ve 

parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, bu alanın kadastro ve 

tapu tescili yapılması sonrasında alacağı ada/parsel numarasının bilgi amaçlı Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Söz konusu sit alanının 9853 ada, 11 numaralı parselin bir kısmında kalmasından dolayı bu 

parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı III. (üçüncü)  derece 

arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesi ve bilgisinin 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanmasına, 

  “Kaya Oyma Mekânlar ile Kaya Oyma Güvercinliklerin” III. Derece Arkeolojik Sit alanına 

yönelik aşağıda belirlenen “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının” uygun olduğuna, 
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                                           Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları 

1. Sit alanının korunması amacıyla söz konusu alanda Koruma Amaçlı İmar 

Planı onaylanıncaya kadar yeni yapılanmalara izin verilmemesine, ancak 

günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından 

itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt 

düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, 

telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun görüldükten sonra 

uygulanabileceği 

2. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz)  yapılabileceğine, 

3. Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı 

vb. malzeme dökülmemesine, 

4. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve/veya buna göre projelendirilmesi, 

büyük köklü ağaçlar dikilmemesi ve yapılacak çalışmalar öncesi Koruma 

Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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