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Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesinde, sit dışında bulunan tapunun 53 

pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Gayri Menkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 gün, 2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli ve yapı grubu 1. Grup olarak belirlenmiş Kayseri Lisesinin batısında yer alan ve 

projesinde C Blok olarak gösterilen tescil kaydı bulunmayan ek binada sınıfların küçültülmesi, 

elektrik ve kalorifer tesisatlarının yenilenmesi ve yangın yönetmeliği gereği kapalı olan merdivenin 

kullanıma açılmasına yönelik hazırlanan mimari tadilat projesi ve raporu, statik değerlendirme 

raporu, elektrik tesisat projesi ve mekanik tesisat projesinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri 

Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.05.2012 gün, 13294 sayılı yazısı  ile konuya ilişkin Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.06.2012 tarih, 513 sayı ile 

kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,  

yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesinde, sit dışında bulunan tapunun 53 pafta, 

260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli ve yapı grubu 1. Grup olarak belirlenmiş Kayseri Lisesinin batısında yer alan ve 

projesinde C Blok olarak gösterilen tescil kaydı bulunmayan ek binada tadilat yapılmasına yönelik 

hazırlanan projenin mevcut çizimlerinin hatalı olması, 1954 tarihinde inşa edilmiş yapının statik 

durumunu gösteren bir projenin bulunmaması ve tadilatla getirilecek yüklerin yapıyı nasıl 

etkileyeceğine yönelik bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle uygun olmadığına, rölövelerin ve 

statik kalıp planlarının kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine 

karar verildi. 
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