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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

                                       KARAR  

Toplantı No. Ve Tarihi: 352 -  28.04.2022                              Toplantı Yeri 

Karar No. Ve Tarihi    : 5978 -28.04.2022                                KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Güney Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 08.09.2017 tarih ve 2829 sayılı kararı ile sınırları güncellenerek Geçiş Dönemi Yapılaşma 

Koşulları belirlenen “Gesi Kentsel Sit Alanı” sınırları içerisinde yer alan tapunun 9331 ada 3 parselinde özel 

mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi istemine ilişkin 21.02.2022 gün ve 1231066 evrak kayıt numaralı başvuru ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 09.03.2022 gün ve 1264435 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya yönelik Kayseri 

Valiliği, Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkalığının 24.03.2022 gün ve 35272 sayılı, Melikgazi Belediye 

Başkanlığı,  plan ve Proje Müdürlüğünün, 24.03.2022 gün ve 31959 sayılı,  Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkalığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkalığının 06.04.2022 gün ve 57/8532 sayılı kurum görüş yazıları 

ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.04.2022 gün ve 1347010 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Güney Mahallesinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 08.09.2017 tarih ve 2829 sayılı kararı ile sınırları güncellenerek Geçiş Dönemi Yapılaşma 

Koşulları belirlenen “Gesi Kentsel Sit Alanı” sınırları içerisinde yer alan tapunun 9331 ada 3 parselinde özel 

mülkiyet adına kayıtlı konutun  2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

  Taşınmazın yapı grubunun ‘2. Grup’ olarak belirlenmesine, 

  Tescil fişinin uygun olduğuna,  

 Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut yapısının içinde bulunduğu 9331 ada 3 parselin;  

pafta, fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “2. 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, 

   İlgilisince hazırlanacak onarımına yönelik projelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, konutta 

ve çevresinde can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin tekniğine uygun askıya da 

almada dahil olmak üzere ilgili idarelerce KUDEB denetiminde alınmasına ve uygulama sonrasına 

ilişkin bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine 

 Tescilli taşınmazda izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması dahil) gidilmemesi 

gerektiğine karar verildi.                    

 

 

 

                      ASLI GİBİDİR 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 



 


