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 Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Panlı Köyünde, sit dışında bulunan, tapunun 116 ada, 203 

parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazda yer alan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.03.1984 gün, 168 sayılı kararıyla korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Mezar Anıtının; yapı grubunun belirlenerek, onarımına yönelik 

projelerinin mülkiyet bilgileri esas alınarak ilgilisince hazırlattırılıp Kurul Müdürlüğüne iletilmesi ve 

konunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 20.01.2012 gün, B.16.0.KVM.0.11.02.00/165-(38.08.48)-16282 sayılı yazısı, tescilli 

yapının tescil bilgilerindeki eksiklerin giderilerek, yeni tescil fişinin hazırlanması, koruma grubunun ve 

koruma alanının belirlenmesi hususunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 15.03.2012 tarih, 167 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,  yapılan görüşme sonucunda; 

 

 Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Panlı Köyünde, sit dışında bulunan, tapunun 116 ada,  203 parselinde 

kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazda yer alan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.03.1984 gün, 168 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli Mezar Anıtının kadastral bilgiler doğrultusunda yeniden hazırlanan tescil fişi 

görülmüş olup, 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 yapı grubunun “I. Grup” olarak 

belirlenmesine, koruma alanı sınırının tescilli yapı çevresindeki parsellerin çok geniş alanları kapsayan 

yüzölçüme sahip olması nedeniyle Mezar Anıtının dış cephe duvarlarından 40 m.lik mesafede olacak 

şekilde kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, tescil 

işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda 

ilgili kurumlar tarafından yapılmasına, 

 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 

gereği yapıda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, ilgili makamlarca rölövesinin ve onarımına yönelik 

projelerin bu ilke kararı doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.  
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