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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun özel
mülkiyete ait 383, 384, 1447 parsellerin bir kısmında, maliye hazinesine ait olan 1557 parselin bir
kısmında bulunan taşınmazın ahır olarak kullanıldığının belirtildiği ve Kayır Hanın gelecek nesillere
aktarılması için tescil edilmesi istemine ilişkin Kayseri Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 07.06.2021
tarih ve 12294 sayılı yazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 11.06.2021
tarih ve 1453381 sayılı yazısı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin 18.06.2021 tarih ve 2103118312,
18.06.2021 tarih ve 2103132933 sayılı, 23.06.2021 tarih ve 2103123257 sayılı yazıları, Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03.08.2021 tarih ve 1589403 sayılı yazısı, konuya
yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 14.09.2021 gün ve 937827 sayılı yerinde
inceleme raporu, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.08.2021 tarih ve 1639043 sayılı,
Melikgazi Belediye Başkanlığının 27.09.2021 tarih ve 18909 sayılı görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü raportörünün 13.10.2021 tarih ve 990512 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun özel
mülkiyete ait 383, 384, 1447 parsellerin bir kısmında, maliye hazinesine ait olan 1557 parselin bir
kısmında bulunan Kayır Han’ın 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması
nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
 Yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine,
 Korunma alanının 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,
 Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, özel mülkiyete
ait tapunun 383, 384, 1447 parsellerin, maliye hazinesine ait olan 1557 parselin; pafta, fen
klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “ Bir kısmı I. grup Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığıdır”, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bağpınar Mahallesi 1489 parselin pafta, fen
klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “ bir kısmı korunma alanıdır” şerhlerinin 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 verilmesi ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Kurul
Müdürlüğüne iletilmesine,
 Tescilli taşınmaz ile bunun korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar
uygulaması dahil) gidilmemesine,
 Taşınmazın onarımına yönelik projelerinin ilgililerince ivedi olarak hazırlanarak Koruma Bölge
Kuruluna sunulmasına, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik (askıya alma da dahil) gerekli
önlemlerin ilgili idarelerce KUDEB denetiminde alınmasına,
 Taşınmazın ahır olarak kullanılmasının ilgili idarelerce önlenmesi gerektiğine karar verildi.
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