
                                                                                      

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı no ve tarih:     21 – 19.06.2012                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :   280 – 19.06.2012                                                    KAYSERİ       

 

         Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, tapunun 17 

pafta, 2191 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan ve GEEYAK tarafında 08.06.1979 gün 

ve A-1732 sayılı kararla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan, 2. gurup 

yapıya ilişkin, Kurulumuzun almış olduğu 24.03.2010 gün ve 1665 sayılı, 06.10.2011 gün ve 25 sayılı 

kararları ile restorasyon projesi uygun bulunan konut yapısında onarım uygulamaları aşamasında 

yapılmış olan proje dışı aykırı uygulamaların değerlendirilmesi istemine ilişkin, Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 15.05.2012 gün ve 188-2522 sayılı yazısı, proje 

müellifi Mimar Mustafa DENKTAŞ’ın 23.05.2012 tarihli raporu ve konu ile ilgili Kurul Müdürlüğü 

raportörlerinin 15.06.2012 tarih ve 514 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

        Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, tapunun 17 

pafta, 2191 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan ve GEEYAK tarafında 08.06.1979 gün 

ve A-1732 sayılı kararla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan, 2. gurup 

yapıya ilişkin, Kurulumuzun almış olduğu 24.03.2010 gün ve 1665 sayılı, 06.10.2011 gün ve 25 sayılı 

kararları ile restorasyon projesi uygun bulunan konut yapısında onarım uygulamaları aşamasında yapılan 

uygulamaların, tescilli yapının mahiyetine olumsuz yönde etki eden, proje dışı ve Kurul izni olmadan 

yapılan aykırı uygulamalar olması nedeniyle sorumlular hakkında 2863 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 

uyarınca yasal işlem başlatılıp, Projesinde farklı olarak yapılan uygulamaların kaldırılarak yapının 

projesine uygun hale getirilmesi gerektiğine karar verildi. 

 

 

 

 
 

                Başkan                                                                                                 Başkan Yardımcısı 
 Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ                                                                                                        Emre SARAÇBAŞI 
                     (İmza)                                                                                                                                     (İmza) 

 

                    Üye                                                      Üye                                                   Üye 
        Hakan MAHİROĞLU                                   Mahmut Çıngı SALMAN                          Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL 
                      (İmza)                                                              (İmza)                                                            (İmza) 

 

                    Üye                                                       Üye                                                   Üye 
        Muhammed Hafi EMRE                                           Sidar TUNCA                                           Ömer TEKİNER 

                    (İmza)                                                                (İmza)                                           Büyükşehir Belediye Tem 

                                                                                                                                                                       (İmza) 

 

                    Üye                                                       Üye     
         Mehmet KARAKÖSE 

       Melikgazi Belediye Tem 

                      (İmza) 


