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5421 – 27.08.2021

Kayseri İli, Tomarza ilçesi, Yeşilbağ Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun özel
mülkiyete ait 127 ada, 8 parselin bir kısmında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 127 ada, 9 parsel
ile 124 ada 30 parselin bir kısmında yer alan Mezarlığın tescillenmesi istemine ilişkin Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 08.06.2021gün ve 784551 sayılı yerinde inceleme raporu, Kayseri İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.07.2021 gün ve 1513296 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanlığının 13.07.2021 tarih ve 11499 sayılı görüş yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörünün 20.08.2021 gün ve 898646 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Kayseri İli, Tomarza ilçesi, Yeşilbağ Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun özel
mülkiyete ait 127 ada, 8 parselin bir kısmında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 127 ada, 9 parsel
ile 124 ada 30 parselin bir kısmında yer alan mezarlık niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6.
Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tescilinin uygun olduğuna;
 Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan tescil fişinin uygun olduğuna,
 Korunma alanın kendi parseli1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,
 Taşınmazın yapı grubunun I. (Bir) Grup olarak belirlenmesine,
 Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Mezarlık yapısının içinde bulunduğu Kayseri İli,
Tomarza İlçesi, Yeşilbağ Mahallesinde, tapunun 127 ada 8-9 parsellerin ve 124 ada, 30 parselin
bir kısmına; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “ Bir kısmı I. (Bir) grup
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerince 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 verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine,
 Mezarlık alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz,tevhid,imar uygulaması dahil)
gidilmemesine, karar verildi.
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