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Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan, Soğanlı örenyerinde doğal sit–nitelikli
doğal koruma alanı ve 2. (ikinci) derece arkeolojik sit alanı içinde yer alan tapunun 1391 no.lu parselinde,
mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı Kubbeli Kiliseye yönelik hazırlanan rölöve paftası ve rölöve
raporunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine yönelik Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün 28.09.2021
tarihli ve E-42225646-755.01-19856 sayılı yazısı, konuya ve Kubbeli Kilisenin korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
20.10.2021 tarih ve 1004616 sayılı yerinde inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi,
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Soğanlı örenyerinde doğal sit–nitelikli doğal koruma alanı ve 2. (ikinci) derece arkeolojik sit alanı
içinde yer alan tapunun 1391 no.lu parselinde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı olan 2863 sayılı
Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilmesine;
 bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,
 yapı grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660
sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini
oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu
yapılar” kapsamında olması nedeniyle “I. Grup” olarak belirlenmesine,
 Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan 1391 no.lu parselin; pafta, fen klasörü
ve tapu kütüğü beyanlar hanesine " I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır”
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 verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi
belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,
 Kubbeli Kilise’nin onarımına yönelik hazırlanan rölöve projesi ve raporunun uygun olduğuna karar
verildi.
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