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 Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Beldesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 23.11.1991 gün ve 1189 sayılı kararı ile belirlenen ve Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 24.05.2013 gün ve 754 sayılı kararı ile revize edilen kentsel I. ve III. derece arkeolojik sit 
alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı revizyon nazım imar planı 1/1000 ölçekli 
koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı, 1/1500 ölçekli kentsel tasarım projesi araştırma raporu, plan 
açıklama raporu ve plan hükümlerinin değerlendirilmesinin istendiği, Suvermez Belediye Başkanlığı’nın 
26.09.2013 gün ve M.50.4.SUV.0-10-00-00-207 sayılı yazısı okundu, plan müellifinin verdiği bilgiler 
dinlendi, yapılan görüşmeler sonunda; 
 1-1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planının uygun olduğuna, 
 2-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygumla İmar Planının plan hükümlerinde yapılan 
düzeltmelerle uygun olduğuna, 
 3-1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesinin ayrı olarak geliştirilerek Kurulumuza yeniden 
sunulmasına, 
 4-Plan kapsamında hazırlanan araştırma raporu ve plan açıklama raporunun uygun olduğuna, 
 5-Ekli listede kadastral bilgileri belirtilen taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil 
edilmesine, 
 6-156 ada, 1 parselde kayıtlı A2 envanter numarası ile tescilli üst örtüsü yıkılan kilisenin acilen 
kurtarma önlemlerinin alınmasına, 
 7-158 ada, 2 parselde kayıtlı E 25 envanter numarası ile tescilli yapının yanındaki tuvalet ve garaj 
eklentisinin tescilli yapıya zarar verilmeden kaldırılmasına, 
 8-157 ada, 1 parselde kayıtlı A1 envanter numarası ile tescilli caminin kuzey girişine yapıldığı 
tespit edilen son cemaat mahallinin kaldırılmasına, caminin güney ve doğu cephelerinde destek amaçlı 
yapılan taş payanda duvarın yüzeyindeki beton sıvanın kaldırılmasına, 
 9-Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun   02.08.1991 gün ve 1078 
sayılı kararı ile A 3 envanter numarası ile tescilli çeşme, yol genişletme çalışmaları sırasında kaldırılmıştır. 
Bu nedenle de söz konusu çeşmenin tescil kaydının kaldırılmasına karar verildi.  
 
 
 



 


