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Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 91 pafta, 989 

(Eski:232) ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hasbekiçci Mahallesi Vakfına ait, mülga Kayseri Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.07.1989 gün, 439 sayılı kararı ile korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, günümüzde tamamen ortadan kaldırılmış olan Hasbekiçci Camii 

Çeşmesinin; 24.09.2012 gün, 340 sayılı kararımız gereği koruma alanı sınırları içerisinde yapılması 

gerekli imar düzenleme çalışmaları kapsamında taşınabileceği alternatif alanların değerlendirildiği, 

Koruma Kurulu arşivinde yer alan veriler doğrultusunda projelerin hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu 

tarafından uygun görülecek yeni yerinde yaşatılmasının uygun bulunduğu belirtilerek çeşmenin yerinin 

değiştirilmesi istemine yönelik konunun Kurulumuzda değerlendirilmesi hususunda Kocasinan 

Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2013 gün, 1709 sayılı, 08.05.2013 gün, 1881 sayılı, 

05.2013 gün, 2151 sayılı yazıları, yer değiştirme talebine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

görüşünü içeren 22.05.2013 gün, 1859 sayılı yazı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.06.2013 gün, 582 sayılı raporu, 27.03.2009 gün, 1332 sayılı 

kararımız okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 91 pafta, 989 

(Eski:232) ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hasbekiçci Mahallesi Vakfına ait, korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, günümüzde tamamen ortadan kaldırılmış olan Hasbekiçci Camii 

Çeşmesinin 2863 sayılı yasanın 20.maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı dikkate alındığında bulunduğu yerde korunmasının esas olduğu, 

yıkılmadan önce bulunduğu yerin mevcutta camii avlusu içerisinde kaldığı ve tescilli çeşmenin yerinin 

değiştirilmesini gerektirecek sıkıntılar veya nakil zorunluluğu gerektirmediği anlaşıldığından yerinin 

değiştirilmesine yönelik talebin uygun olmadığına, 27.03.2009 gün, 1332 sayılı kararımız ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 gün, 660 sayılı ilke kararı gereği; tescilli 

çeşmenin gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki 

mevcut belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi 

vb.) yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe 

özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı 

restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon uygulamasının koşulsuz sağlanmasına yönelik projelerin 

ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi 
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