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Kayseri İli, Tomarza ilçesi, Çayinli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan , tapunun 136 ada 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmaz ile 136 ada 2,6 parseller ve 

135 ada 6,12 parsellerde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar ile bir kısmı kadastro harici alanda kalan 

Mezarlık içerisinde ağaçların kesilmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Kayseri 

Orman Bölge Müdürlüğü, Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü, Tomarza Orman İşletme Şefliği’nin 17.01.2022 

tarih ve 3395591 sayılı yazısı, konuya ve mezarlığın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.03.2022 tarih ve 1248262 sayılı yerinde 

inceleme raporu; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İşleri Şube Müdürlüğü’nün 

07.03.2022 tarih ve 2261898, Tomarza Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.03.2022 

tarih ve 3123 ile 22.03.2022 tarih ve 3188, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı’nın 07.04.2022 tarih ve 8795 sayılı görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanın 

26.04.2022 tarih ve 1355011 sayılı dosya inceleme raporu okundu, uzmanın açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Kayseri İli, Tomarza ilçesi, Çayinli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 136 ada 1 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmaz ile 136 ada 2,6 parseller ve 

135 ada 6,12 parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar ve bir kısmı kadastro harici alanda kalan 

Mezarlığın; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekli ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, bu alanın aynı zamanda korunma alanı olarak belirlenmesine, 

 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,  

 Yapı grubunun I.(birinci) grup olarak belirlenmesine,  

 Tomarza ilçesi, Çayinli Mahallesinde, tapunun 136 ada 1 nolu parseline “tamamı I.(birinci) grup 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.”, 135 ada 6 ve 12 ile 136 ada 2 ve 6 nolu parsellerin 

pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “ bir kısmı I.(birinci) grup korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce 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, işlem sonucuna 

ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, 

 Tescilli alanda yer alan ağaçlarının kesilmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, 

kesim veya budama işlemlerinin mezar taşlarına zarar vermeden, can ve mal güvenliği açısından 

gerekli tedbirler alınarak ilgili idare sorumluluğunda, KUDEB denetiminde yapılmasına, uygulama 

sonrasına yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı 

iletilmesine, 

 Tescilli taşınmaz ile korunma alanında Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki 

ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması vb dahil) uygulamaya gidilmemesine karar verildi. 
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