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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR  

 

Toplantı No ve Tarih   :    352  -  28.04.2022                                                            Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih       :    5983-  28.04.2022                    KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Güneşli Mahallesi, özel mülkiyete ait tapuda ‘avlulu kargir 

ev’ vasıflı 3268 parsel, ‘kargir ev ve arsası vasıflı’ 3271 parsel ve ‘arsa’ vasıflı hazine mülkiyetine 

ait 3272 parsellerin bir kısmı ile tescil harici alanda tespit edilen “Güneşli Kilisesi ve Yapı 

Kalıntıları”nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili ile kaçak kazı konusunun 

değerlendirilmesi istemine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.03.2022 

tarihli ve 1256798 sayılı yerinde inceleme raporu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

10.03.2022 tarih ve E.2274493 sayılı; Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve E.3142916 sayılı; Kocasinan Belediye Başkanlığının 

10.03.2022 tarih ve 1062/4763 sayılı; Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 

15.03.2022 tarih ve E.34406 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.04.2022 tarih 

ve E.8534 sayılı görüş yazıları ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

22.04.2022 tarih, 1350084 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Güneşli Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 3268 parsel 

ile 3271 parsel ve Hazine mülkiyetine ait 3272 parsel adına kayıtlı taşınmazların bir kısmı ile 

tescil harici alan üzerinde tespit edilen “Güneşli Kilisesi ve Yapı Kalıntıları”nın 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteminin uygun olduğuna; 

 Bu doğrultuda hazırlanan tescil fişi ile 1/500 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen 

korunma alanının uygun olduğuna, 

 Taşınmazın yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine, 

 Güneşli Kilisesi ve Yapı Kalıntıları”nın içinde bulunduğu Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, 

Güneşli Mahallesi 3268, 3271, 3272 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine  “bir kısmı I. grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhi ile 

Korunma Alanında kalan 3282, 3273, 3269 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine  “Korunma Alanıdır” 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,    

  Tescilli taşınmaz ile korunma alanının bir kısmı kadastro harici alanda bulunduğundan, bu 

alanda yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan 

izin alınması gerektiğine, 

 Tescilli taşınmaz ile bunun korunma alanında izin alınmadan herhangi fiziki ve inşai (ifraz, 

tevhid, imar uygulaması dahil) bir uygulamaya gidilmemesine, 
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 Kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 18.01.2022 tarih ve 2116666 sayılı yazısı ile yasal sürecin 

başlatıldığı anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, 

 

 Kaçak kazı çukurunun adli makamlarının uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde, ilgili yerel yönetimlerce kapatılması, adli makamların uygun 

görüşü alınana kadar can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerinin ilgili 

idareler tarafından alınması, uygulama sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, 

 İlgili Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan raporda kaçak kazı yapılması suretiyle 

açığa çıkarılan sunak/mimari öğelerin kiliseye ait ve in-situ durumda olduğu 

değerlendirildiği belirtildiğinden yerinde korunması mümkünse kaçak kazı çukurunun 

kapatılarak yerinde korunmasına,  mümkün değilse ilgili Müze Müdürlüğüne 

nakledilmesine, uygulama sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmesine, 

 Tescilli yapıda ve korunma alanında daha fazla tahribata neden olunmaması için 

taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına karar verildi. 

 

 

 

 

            ASLI GİBİDİR  
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