
KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 892- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11325 ada, 15 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında 
incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi 
Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün 
ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, 
raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11325 ada, 15 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 893- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında 
incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi 
Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün 
ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, 
raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 894- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında 
incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi 
Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün 
ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, 
raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 895- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11333 ada, 11 parselinde kayıtlı fırın niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine 
ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün 
ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, 
raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 
tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11333 ada, 11 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı fırın niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde 
tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında değerlendirilerek 
yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması 
gerektiğine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 896- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11330 ada, 19-2 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği ve Milli Eğitim Vakfı adına kayıtlı okul 
niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 
2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 
gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 
sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının
29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu 
okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11330 ada, 19-2 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği ve Milli Eğitim Vakfı adına kayıtlı okul 
niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan 
kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar 
kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin
13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda 
ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 897- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 11 
pafta, 1772 parselde bulunan çeşme niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine 
ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün 
ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, 
raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 
tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tescil fişinde yer alan kadastral haritasında 11 pafta, 1772 parsel üzerinde işaretli bulunan çeşme 
niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan 
kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar 
kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin
13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda 
ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 898- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11076 
ada, 99 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına 
yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası 
Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21225 sayılı yazısı, konuya ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8817 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12. 2013 gün ve 4431 
sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1081 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 
11076 ada, 99 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini 
yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 899- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11182 
ada, 4 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına 
yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası 
Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21225 sayılı yazısı, konuya ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8817 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12. 2013 gün ve 4431 
sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1081 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 
11182 ada, 4 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini 
yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 900- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11192 
ada, 19 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına 
yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası 
Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21225 sayılı yazısı, konuya ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8817 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12. 2013 gün ve 4431 
sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1081 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 
11192 ada, 19 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini 
yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 901- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11200 
ada, 7-8 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına 
yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası 
Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21225 sayılı yazısı, konuya ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8817 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12. 2013 gün ve 4431 
sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1081 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 
11200 ada, 7-8 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini 
yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 69- 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 902- 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11200 
ada, 13 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına 
yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası 
Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21225 sayılı yazısı, konuya ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8817 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12. 2013 gün ve 4431 
sayılı görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1081 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Tavlusun Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 
11200 ada, 13 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini 
yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 69 - 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 903 - 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Camii Kebir Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan 
tapunun 6 pafta, 1510 ada, , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 171, 172, 173, 174 numaralı parsellerinde kayıtlı,
mülkiyeti İbrahim Paşa Vakfı, Kayseri Evkaf Dairesi, Kayseri Vakıflar İdaresi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Maliye Hazinesi ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün, A75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli olan koruma grubu I. grup olarak belirlenenVezirhanın onarımına yönelik hazırlanan’’ rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunlara ait raporların’’ Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 23.09.2013 gün, 1376 sayılı ve 23.09.2013 ,1117 sayılı yazıları ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 06.01.2014 
tarih, 13 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Camii Kebir Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan 
tapunun 6 pafta, 1510 ada, muhtelif parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti İbrahim Paşa Vakfı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Vezirhanı’nın onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve-sanat tarihi raporunun uygun olduğuna, 
sorun-tespit ve müdahale paftalarının dağıtımının lejant numaralarının projeye işlenmesinden sonra 
yapılmasına; restitüsyon ve restorasyon projeleriyle bunlara ait restitüsyon-restorasyon raporu ve statik 
raporun uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 69 - 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 904 - 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün, A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
16.10.2012 gün, 395 sayılı kararı ile koruma grubu I. (Birinci) Grup olarak belirlenmiş, tapunun 308 
ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait İç Kale Surları ile çevrelenmiş 
olan tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olmakla birlikte 
15.02.1963 yılında yapılan bir sözleşme ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş alanda 
Kayseri Arkeoloji Müzesi yapımına yönelik hazırlanan uygulama projesinin onaylandığı Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.08.2013 gün, 773 sayılı kararında denetim kısmına 
yönelik düzeltme yapılmasına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 23.09.2013 gün, 14349 sayılı 
ve 11.12.2013 gün, 17160 sayılı yazıları ile söz konusu yeni yapılaşmaya yönelik temel kazısı 
çalışmalarının tamamlandığına ilişkin Kayseri Valiliğinin 08.11.2013 gün, 3550 sayılı yazısı ve 
konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
08.01.2014 gün ve 26 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde, sit dışında yer alan, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli İç Kale Surları ile çevrelenmiş olan tapunun 308 ada, 5 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olmakla birlikte 15.02.1963 yılında yapılan bir 
sözleşme ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş alanda Kayseri Arkeoloji Müzesinin 
yapımına yönelik temel kazısına ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan rapor 
görülmüş olup söz konusu yeni yapılaşma için uygulamada denetim sehven Kudeb’e de verilmiş ancak 
Kudeb yönetmeliğine göre yeni yapılaşmalarda yetkili olmadığından uygulama denetiminin Kayseri 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Belediyesi ve proje müellifince yapılması gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 69 - 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 905 -  09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Camikebir Mahallesinde, sit dışında bulunan, tescilli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, geçmişte 
Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu 1558 ada 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 
344, 362, 363, 364 nolu, parsellerde kayıtlı alanda ilköğretim alanı olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı tadilatıyla otopark alanı olarak planlandığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı 
tadilatıyla ilköğretim alanı olarak planlı alanın yer altı ve yer üstü otopark alanı olarak (K1) 
planlandığına, yapılan plan değişikliklerinin Kurulumuzca değerlendirilerek konuya yönelik 
görüşlerimizin bildirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’nın 20.12.2013 gün ve 17454 sayılı, 30.07.2013 gün ve 12613 sayılı, 31.05.2013 gün ve 8766 
sayılı yazıları, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 11.07.2011 gün ve 486 sayılı meclis kararı, 09.01.2012 
gün ve 22 sayılı meclis kararı, 17.05.2013 gün ve 452 sayılı meclis kararı, Melikgazi Belediyesi’nin
05.12.2011 gün ve 302 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 07.01.2014 gün, 16 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Camikebir Mahallesinde sit dışında bulunan, mülkiyeti Melikgazi 
Belediyesi’ne ait geçmişte Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun bulunduğu 1558 ada 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363, 364 nolu, parsellerde kayıtlı, taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli yapıların koruma alanında kalan alanda yapılmak istenen Kurulumuzun 26.01.2012 tarih ve 128 
sayılı kararıyla Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunun yıkılması ve söz konusu alanın bölgenin 
ihtiyacını karşılamak amacıyla katlı otopark yapılmasına karar verilen alana yönelik kararımız eki 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli öneri plan tadilatlarının ve plan açıklama raporlarının, tadilata konu parsellerin 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Camii Kebir’in gabarisini aşmaması ve parsellere yönelik her türlü 
inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi koşuluyla 2863 sayılı yasa kapsamında uygun 
olduğuna, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
tadilatı onama sınırları içerisinde yer alan parsellere yönelik plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler açısından Belediyesinin sorumluluğunda olduğuna 
karar verildi.

ASLI GİBİDİR

T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 69 - 09.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 906 - 09.01.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 22 
pafta, 240 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün, A-75 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli, I. (Birinci) grup yapı, 18.04.2013 gün, 572 sayılı kararımızla Selçuklu Müzesi 
olarak işlevlendirilmesine yönelik projeleri onaylanan Gevher Nesibe Medresesinde mekan yerleşim 
projesinde gösterildiği üzere H10 numaralı mekanda bulunan ahşap zarların üzerindeki yağlı boyanın 
sökülmesi ve bu mekanda bulunan balıksırtı ahşap parkelerin kaldırılması istemine yönelik Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin 06.01.2014 gün, 104 sayılı yazısı ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 08.01.2014 gün, 21 sayı ile kayıtlı raporları okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yenice İsmail Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapunun 22 
pafta, 240 ada, 5 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Gevher Nesibe Medresesinde (Çifte Medrese) mekan yerleşim 
projesinde gösterildiği üzere H10 numaralı mekanda bulunan ahşap zarların üzerindeki yağlı boyanın 
ahşaplara zarar verilmeden uygun yöntemlerle sökülmesi ve sonrasında yüzeylerine ahşap koruyucu 
uygulanmasının ayrıca bu mekanda bulunan balıksırtı ahşap parkelerin kaldırılmasının uygun olduğuna, 
uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 gün, 731 sayılı ilke 
kararı uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı 
uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına karar verildi.

ASLIGİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 907 - 23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde kayıtlı, 
mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün, 
11619 sayılı yazısı ile “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan ve mülga Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Büyük Ambar binasının onarımına yönelik hazırlanan restorasyon projesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın
19.12.2013 gün, 463/990 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 21.01.2014 tarih ve 74 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde kayıtlı, 
mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, Sümerbank Fabrika 
Kompleksi içerisinde yer alan 1. Grup yapı olarak tescilli Büyük Ambar binasının onarımına yönelik 
hazırlanan restorasyon projesinin uygun olmadığına; söz konusu projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama 
esasları doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 -23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi :908 -23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 13.09.2013 gün 
ve 782 sayılı kararı ile tescil edilen Tombakkaya Tümülüs’ünün parsel bilgilerinin Kurulumuzun
18.04.2013 gün ve 578 sayılı kararı ile tescil edilen Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Vatan ve Boyacı 
Mahallesinde yer alan, Karapınar Yamaç Yerleşimi ve Tümülüslerinin parsel bilgileri ile aynı olduğu, 
ileride telafisi zor yanlışlıklara sebep olmaması için konunun yeniden irdelenmesi hususuna yönelik 
Kocasinan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013 gün ve 2652 sayılı yazısı, Kayseri 
Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 19.12.2013 gün ve 9065 sayılı yazısı ve eki kroki ile Konuya yönelik 
Kurul Müdürlüğü uzmanının 16.01.2014 gün ve 51 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesinde bulunan Tombakkaya Tümülüs’ünün parsel 
bilgilerinin sehven yazıldığı anlaşıldığından, Kurulumuzun 13.09.2013 gün ve 782 sayılı kararı ile tescil 
edilen ve söz konusu kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde sınırları 
koordinatlı olarak işaretli Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesinde yer alan Tombakkaya 
Tümülüs’ünün kadastral bilgilerinin K35a-06.a pafta, 134 ada, 272, 273 ve 399 parsel olarak 
düzeltilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 909 - 23.01.2014 KAYSERİ

Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski 
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti” konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsamında tespit edilen alanlardan Kayseri ili, 
Kocasinan ilçesi, Kaş ve Yuvalı Köyleri’nde bulunan höyüğün tescilinin değerlendirilmesine 
yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 267080 sayılı yazısı 
ile Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.07.2013 tarih ve 2276 sayılı yazısı; söz 
konusu höyüğün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.08.2013 
tarih ve 2769 sayılı, Kayseri İl Özel İdaresi İmar Altyapı ve Planlama Daire Başkanlığı’nın
03.09.2013 tarih ve 5502 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.09.2013 tarih ve 177305 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.09.2013 tarih ve 57155 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün 12.09.2013 tarih ve 8818 sayılı görüş yazıları ile söz konusu alanda tehlike arz 
eden kaçak kazı çukurlarının kapatılmasında sakınca olup olmadığının bildirilmesine yönelik 
Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2013 tarih, 2016 sayılı; 29.11.2013 
tarih, 3785 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.08.2013 tarih ve 
797 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kaş ve Yuvalı Köyleri’nde bulunan ve kararımız eki sit fişi 
üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak sınırları belirlenen Bağlıhöyüğün 2863 sayılı 
yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine; 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; höyükteki mevcut 
kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; höyükte daha fazla kaçak 
kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz 
konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz konusu I. derece arkeolojik sit 
alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN
BAĞLIHÖYÜĞÜN 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

■ Bu alanlar, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olup 
bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

■ İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;

■ Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 70 - 23.01.2014 
K arar No. Ve Tarihi : 909 - 23.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

■ Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 
müdürlüğünün görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine;

■ Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerinin 
devam edebileceğine;

■ Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına;

■ Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine;

■ Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine;

■ Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; şeklinde belirlenmesi gerektiğine 
karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 70 - 23.01.2014 
K arar no ve tarih  : 910 -23.01.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi, Kazlar Mevkiinde, Kayseri Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu tespit edilen Subaşı 
Yeraltışehri’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.09.2012 gün ve 2920 sayılı yazısı konuya 
ilişkin; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.10.2012 gün ve 3269 sayılı, 
Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.11.2012 gün ve 9990 sayılı, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2012 gün ve 
5236 sayılı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
20.11.2012 gün ve 73904 sayılı görüş yazıları okundu, Kayseri Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının 10.09.2012 günlü raporu ile Kayseri Kurul Müdürlüğü Uzmanının 16.01.2014 
gün ve 52 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 
151 ada 10 ve 18 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda bulunan ve kararımız eki sit fişi 
üzerindeki harita örneği üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Subaşı Yeraltışehrinin 
2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına 
ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda;

KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, SUBAŞI 
YERALTI ŞEHRİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup 
bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;

ASLI GİBİDİR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 70 - 23.01.2014 
K arar no ve tarih  : 910 -23.01.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

• Yeni Tarımsal Alanların açılmaması, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceği;

• Ağaçlandırmaya gidilmemesi, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği;
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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KARAR

Toplantı no ve tarih  : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 911 -23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi, Kazlar Mevkiinde, Kayseri Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yerinde inceleme sonucu tespit edilen Gaziler Mezarlığının 
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 14.05.2013 gün ve 1731 sayılı yazısı konuya ilişkin; Kayseri 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.10.2013 gün ve 3411 sayılı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 04.10.2013 gün ve 209139 
sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.11.2013 gün ve 10234 sayılı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.11.2013 
gün ve 15756 sayılı , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 07.11.2013 gün ve 62731 sayılı görüş yazıları okundu, Kayseri Müze 
Müdürlüğü uzmanlarının 06.05.2013 günlü raporu ile Kayseri Kurul Müdürlüğü Uzmanının
16.01.2014 gün ve 53 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 152 
ada 45,48,49 ve 50 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda bulunan , kararımız eki sit 
fişi üzerindeki harita örneği üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Gaziler Mezarlığının 
2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına 
ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda;

KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, GAZİLER 
MEZARLIĞI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup 
bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına;

ASLI GİBİDİR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
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KARAR

Toplantı no ve tarih  : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 911 -23.01.2014 KAYSERİ

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR TUTANAĞI

Toplantı No. ve Tarihi : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 912 - 23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde ve sit alanı dışında bulunan, Mülga Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A/75 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen kapalı çarşı, Kaleönü Caddesi, No:2’ de bulunan dükkâna doğalgaz hattı 
çektirmek üzere sunulan belgelerin incelenerek gereğinin yapılması hususunda, İsmail BULMUŞ’un
22.07.2013 tarihli başvurusu ve eki proje, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.01.2014 gün ve 63 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde ve sit alanı dışında bulunan, Mülga Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A/75 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Kapalı Çarşının, Kaleönü Caddesi, No:2’ de bulunan özel mülkiyet adına 
kayıtlı dükkâna doğalgaz hattı çekilmesine ilişkin hazırlanan uygulama projesinin, doğalgaz borularının 
tescilli Kapalı Çarşı’nın siluetini olumsuz etkilediği anlaşıldığından uygun olmadığına, ayrıca tescilli 
çarşı cephesine yerleştirilmiş tabelaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 665 sayılı ilke kararı gereğince kaldırılmasının uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 7G - 23.1.2013 
K arar no ve tarih : 913 - 23.1.2013

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 40-41 parsellerinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlı, konut niteliğindeki tescilli II. grup yapının onarımına yönelik 
restitüsyon, restorasyon proje ve raporları ile restorasyon müdahale paftasının Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi 
Başkanlığının 13.1.2014 gün ve 604-01.02-25/346 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün
22.1.2014 gün, 77 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 40-41 parsellerinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlı, konut niteliğindeki tescilli II. grup yapının onarımına yönelik hazırlanan 
müdahale, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle bunlara ait restitüsyon-restorasyon raporlarının 
uygun olduğuna karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 -  23.1.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 914 - 23.1.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anılar Yüksek Kurulu'nun 12.04.1980 gün ve 2125 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki taşınmazın 
onarımına yönelik hazırlanan hasar analizi, malzeme analizi, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale 
paftası, restitüsyon ve restorasyon raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 gün ve 24 sayılı yazısı konuya ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.1.2014 tarih, Sİ sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anılar Yüksek Kurulu'nun 12.04.1980 gün ve 2125 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki taşınmazı n 
onarımına yönelik hazırlanan, malzeme, hasar analiz, müdahale paftalarının, restitüsyon projesi, restorasyon 
projesi, restitüsyon ve restorasyon raporunun üzerindeki düzeltmeleriyle uygun olduğuna karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 915 - 23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karadere Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ile Erenköy Mahallesi, 10540 
ada, 20, 2961 ada, 6 parsellerde yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Kızıltepe 
Tümülüsü’nün Kurulumuzun 31.01.2013 tarih ve 492 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının 2961 ada, 6 
parsele isabet eden kısmının imar adası dışına çıkarılarak sit sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 
Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 04.11.2013 tarih, 8164 sayılı ve 17.12.2013 tarih, 9365 sayılı yazıları 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.01.2014 tarih ve 65 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karadere Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ile Erenköy Mahallesi, 10540 
ada, 20, 2961 ada, 6 parsellerde yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Kızıltepe 
Tümülüsü’nün Kurulumuzun 31.01.2013 tarih ve 492 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının 2961 ada, 6 
parsele isabet eden kısmında yapılan yüzey incelemesinde herhangi bir korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığına rastlanmadığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.01.2014 tarih ve 65 sayılı 
raporundan anlaşıldığından, kararımız eki 1/2000 ölçekli harita üzerinde yeniden belirlenen sit sınırların 
uygun olduğuna; Erenköy Mahallesi, 2961 ada, 6 parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
şerhinin kaldırılarak, Karadere Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ile Erenköy Mahallesi 10540 ada, 20 
parseldeki şerhin devam ettirilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 916 - 23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projenin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Erdoğan Mütevelli SÖZÜER’in 20.12.2013 günlü başvurusu ile 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.01.2014 gün ve 83 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projede yer alan yapının tescilli 
Setenönü Hamamıyla ve tescilli çeşmeyle ilişkisini gösterir silüetlerin olmaması sebebiyle uygun 
olmadığına; yapılmak istenen yapının farklı açılardan tescilli taşınmazlarla ilişkisini gösterir 
çizimlerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 917 - 23.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kara Mustafa Paşa mahallesi, 62 ada, 112 parselinde, İncesu Belediyesi 
adına kayıtlı olan ve kentsel-arkeolojik sit alanı onama sınırları içerisinde bulunan, konut niteliğindeki 
tescilsiz taşınmazın yıkım istemine ilişkin İncesu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
13.01.2014 gün ve 73 sayılı yazısı ile eki 13.01.2014 günlü Mail-i İnhidam Tutanağı ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.01.2014 gün ve 76 sayılı raporu, Kurulumuzun 05.10.2011 gün ve 
8 sayılı kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.02.2012 gün ve 16 sayılı kararı 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kara Mustafa Paşa mahallesi, 62 ada, 112 parselinde, İncesu Belediyesi 
adına kayıtlı olan ve kentsel-arkeolojik sit alanı onama sınırları içerisinde bulunan, söz konusu tescilsiz 
taşınmazın; gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
sakınca olmadığına; yıkım işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında Belediyesince 
değerlendirilmesi gerektiğine, uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde yapılarak 
uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70- 23.01.2014
K arar No. ve Tarihi : 918 - 23.01.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Yukarı Mahallesinde ve tapunun 21 pafta, 46 ada, 5 parselinde Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli Atatürk Köşkünde(Vali Konağı) basit onarım çalışmasının yapılabilmesi için gerekli izinlerin 
verilmesi istemine yönelik Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 14.01.2014 gün ve 28 sayılı 
yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.14.2014 tarih, 
75 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

-Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesi’nde, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına 
kayıtlı 21 pafta, 46 ada, 5 parselde yer alan ve mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 30.03.1990 gün ve 702 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilerek koruma alanı belirlenen Atatürk Köşkünün yapı grubu belli olmaması nedeni ile
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,

- Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 14.01.2014 gün ve 28 sayılı yazısında belirtilen 
Atatürk Köşkünde basit onarım kapsamında yapılması düşünülen,

- Ön bahçesindeki (giriş) mevcut taş döşemenin bozulan taşlarının özgün ve aynı ölçülerdeki 

malzemeyle yenilenmesi,

- Taşınmazın arka bahçesindeki özgün olmayan mevcut karo döşemenin sökülerek yerine özgün 

yonu taşı ile döşeme yapılması,

- Kapı ve pencerelerdeki mevcut boyanın zımparalanarak sökülmesi, ahşap doğrama üzerine yeniden 

cila yapılması ve pinoteks sürülmesi,

- Ahşap saçak altı ve alın kaplamasının onarımı,

- Yağmur borusu ve yağmur oluğunun yenilenmesi,

- Söz konusu köşkün bahçesindeki çiçeklik taş bordürlerin tamamlanması,

- Zemin kat dış cephedeki derzlerin temizlenmesi ve özgün harçla onarımı,

- Zemin katta bina çevresine yonu taşından süpürgelik yapılması,

ASLI GİBİDİR

1/2



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70- 23.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 918 - 23.01.2014 KAYSERİ

İstemlerinin uygun olduğuna ve uygulamaların Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü sorumluluğunda 
ve Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik 
hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine;

Ayrıca istemlerden kapı ve pencerelerde çürüyen parçaların değiştirilmesi işleminin yapının 
içerisine girilememesi nedeniyle tam olarak tespit edilememesinden dolayı, yapının içerisine girilerek 
tespit yapılmasının sağlanması ve konunun bu incelemeden sonra değerlendirilmesine, yapının yapı 
gurubunun I. grup olarak belirlenmesi nedeniyle de 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda rölöle ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar 
verildi.

T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı Gibidir



T.C.
K Ü LTÜ R  VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 -  23.1.2014
K arar No. ve Tarihi : 919 -  23.1.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planında, bir kısmı kentsel 
sit alanı sınırları dışında, etkilenme alanında kalan mülkiyeti Talas Belediyesi adına kayıtlı 62 pafta, 
1333 ada, 2 parselde yeni yapılanma istemine ilişkin Kayseri Talas Belediye Başkanlığı Plan Proje 
Koruma Bölge Kurulu’nun 12.07.2006 gün ve 593 sayılı kararı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.10.2013 gün ve 808 sayılı kararı, KKVKBK Müdürlüğü raportörlerinin
22.1.2014 tarih, 80 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planında, etkilenme 
alanında kalan mülkiyeti Talas Belediyesi adına kayıtlı 62 pafta, 1333 ada, 2 parselde yeni yapılanma 
istemine ilişkin; hazırlanan projede mevcut tescilli yapılarla ilişkisini gösteren silüet çizimleri 
olmaması nedeniyle uygun olmadığına; eksikliklerin tamamlanmasından sonra tarihi dokuya referans 
veren farklı cephe önerilerinin de hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi durumunda konunun tekrar 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 70 - 23.01.2014 
K arar no ve tarih : 920 - 23.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Talas Koruma 
Amaçlı İmar Planında “B3 (Doğal Karakteri ve Bitki Örtüsü Korunacak Alanlar)” olarak belirlenmiş 
olan alanda bulunan ve tescilli Atatürk Köşküne cephe veren, tapunun 1639 ada, 1 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yeni yapılanmaya ilişkin hazırlanan mimari projenin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Ali Erkan MAMUR’un 19.12.2013 tarihli başvurusu ile Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.01.2014 gün ve B2 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Talas Koruma 
Amaçlı İmar Planında “B3 (Doğal Karakteri ve Bitki Örtüsü Korunacak Alanlar)” olarak belirlenmiş 
olan alanda bulunan ve tescilli Atatürk Köşküne cephe veren, tapunun 1639 ada, 1 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yeni yapılanmaya ilişkin hazırlanan mimari projede yapılmak 
istenen yapının taban alanının 152.85m2 olduğu anlaşıldığından plan notlarının “(B3) lejantı ile 
işaretlenen alanlarda yapılacak alanlarda zemin kat hiçbir biçimde 150 m2yi geçemez.’’ hükmünde 
belirtilen yapılaşmayı aşması sebebiyle söz konusu yeni yapılanmaya ilişkin projenin uygun 
olmadığına; alana yönelik hazırlanan ağaç rölövesi ve yapının tescilli yapıyla ilişkisini gösterir silüet 
çizimlerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı 
ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi 
durumunda değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 70 - 23.01.2014
K arar No. ve Tarihi : 921 - 23.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesinde Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
içinde bulunan, Kurulumuzun 17.11.1995 gün ve 1953 sayılı kararıyla tescil listesi içinde yer alan tescilli 
konutun bulunduğu tapunun 100 ada 77, 78 ve 83 parsellerinin tevhidine, tevhidden sonra oluşan parselin 
3 kısma ifraz edilmesi istemine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 26.12.2013 gün, 3562 sayılı yazısı,
05.12.2013 gün ve 3393 sayılı yazısı ve eki 04.12.2013 gün ve 324 sayılı Talas Belediyesi Encümen 
Kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.01.2014 gün, 59 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesinde Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
içinde bulunan ve üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi yer alan, tapunun 100 ada 77, 
78 ve 83 parsellerinin tevhidine, tevhidden sonra oluşan parselin 3 kısma ifraz edilmesi isteminin, 
kararımız eki folyoda A no’lu 122,67 m2’lik alanın kamuya terkinden sonra kalan (1) 1460,16 m2’lik 
alanla, (2) 687,21 m2’lik alanın ifraz edilmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, 100 
ada 77, 78 ve 83 parsel üzerindeki taşınmaz kültür varlığı şerhinin kaldırılarak, kararımız eki folyoda “2” 
ile gösterilen parsele konulması gerektiğine ve bu tevhid-ifraz işleminin kadastro ve tapu tescili 
görmesinden sonra alacağı yeni parsel numaralarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi 
gerektiğine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 71 - 24.01.2014
K arar No. ve Tarihi : 922 - 24.01.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Karadayı Köyünde, sit dışında yer alan, tapunun 18 pafta, 2611 
numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Karatay Kervansarayı’nın butik otel ve restoran olarak kullanımına ilişkin
14.09.2013 gün, 786 sayılı kararımız ile onaylanan projelerde ıslak hacimlere yönelik hazırlanan tadilat 
projesinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 02.12.2013 gün, 4102 
sayılı yazısı, taşınmazda onaylı projesine aykırı imalat yapılması nedeniyle revize projeler onaylanıncaya 
kadar inşaatın durdurulduğuna ilişkin Kayseri İl Özel İdaresi’nin 09.01.2014 gün, 247 sayılı yazısı ile 
Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.01.2014 gün, 79 sayı ile 
kayıtlı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Karadayı Köyünde, sit dışında yer alan, tapunun 18 pafta, 2611 
numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Karatay Kervansarayı’nın butik otel ve restoran olarak kullanımına ilişkin
14.09.2013 gün, 786 sayılı kararımız ile onaylanan projelerde ıslak hacimlere yönelik hazırlanan tadilat 
projesinin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
19.06.2007 gün, 731 sayılı ilke kararı uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde, 
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, 
onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 71 - 24.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 923 - 24.01.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Yukarı Mahallede, sit dışında bulunan tapuda 4 pafta, 98 ada, 81 (58) 
parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan, mülkiyeti Tomarza Belediyesine ait, mülga Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.01.1978 gün, 926 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli ve 14.06.2013 gün, 673 sayılı kararımız ile yapı grubu I. (Birinci) grup olarak 
belirlenen ve 12.12.2013 gün, 849 sayılı kararımız ile de rölövesi onaylanan kilisenin onarımına yönelik 
hazırlanan restitüsyon, restorasyon projesi ve raporları ile hasar analizi ve müdahale paftalarının 
değerlendirilmesine ilişkin Tomarza Belediye Başkanlığının 20.01.2014 gün, 3B sayılı yazısı ile konuya 
ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.01.2014 gün, 7B 
sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Yukarı Mahallede, sit dışında bulunan tapuda 4 pafta, 98 ada, 81 (58) 
parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan, mülkiyeti Tomarza Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli kilisenin onarımına yönelik hazırlanan restitüsyon, restorasyon projesi ve 
raporları ile hasar analizi ve müdahale paftalarının uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi 
denetiminde, 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda 
yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası 
rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine, ayrıca kilise içindeki fresklere müdahale edilmeden 
önce müdahale yöntemlerinin Kurulumuza sunulup onay alınması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 71 - 24.01.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 924 - 24.01.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Aşağı Nohutlu Mahallesinde, sit dışında yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 
248 ada, 87 parselinde bulunan, konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın yıkım istemine ilişkin Yozgat 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 123073 sayılı yazısı ile eki
26.11.2013 günlü Mail-i İnhidam Raporu, Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.12.2013 gün ve 123483 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
15.01.2014 gün ve 45 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Aşağı Nohutlu Mahallesinde ve sit dışında, tapunun 248 ada, 87 nolu parselinde, özel 
mülkiyet adına kayıtlı olan ve tapunun 9 pafta, 248 ada, 5 parselinde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Sağır Mustafa Ağa (Süleyman Sırrı İçöz) Camii ile haziresinin koruma 
alanında kalan söz konusu tescilsiz taşınmazın; gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkılmasında 
2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; yıkım işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 
Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine, uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde 
yapılarak uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 71 -24.01.2014
K arar No. ve Tarihi : 925 -24.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Eskipazar Mahallesinde, sit dışında yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 484 
ada, 8 parselinde bulunan, konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın yıkım istemine ilişkin Yozgat Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.05.2013 gün ve 34754 yazısı ile eki 29.04.2013 günlü 
Mail-i İnhidam Raporu,Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2014 gün ve 46 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Eskipazar Mahallesinde ve sit dışında yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 
498 ada, 8 nolu parselinde ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
24.11.2000 gün ve 2713 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 
Namazgâh Camiine cephe veren ve koruma alanında kalan tescilsiz taşınmazın; gerekli güvenlik 
önlemleri alındıktan sonra yıkılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; yıkım 
işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine; 
uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde yapılarak uygulama sonrasına ilişkin 
fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 71 -  24.01.2014 
K arar no ve tarih : 926 -  24.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim ağa mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 101 ada, 10 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih ve A-4227 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Akdağmadeni Anadolu Lisesi (pratik Kız 
Sanat Okulu) binasının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 
Birliği’nin 27.12.2013 gün ve 399 sayılı , 10.01.2014 gün ve 4 sayılı yazıları, Bölge Kurul 
Müdürlüğü raportörlerinin 24.1.2014 gün ve 89 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim Ağa mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 101 ada, 10 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 tarih ve A-4227 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Akdağmadeni Anadolu Lisesi (pratik Kız 
Sanat Okulu) binasının onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun üzerindeki 
düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 71 -  24.01.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 927 -  24.01.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesi, sit alanın dışında bulunan, tapunun 
152 ada, 5 parseline kayıtlı , mülkiyeti maliye hazinesine ait, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 
adına tahsisli ekli proje dahilinde sosyal hizmet binası yapılmasına yönelik hazırlanan revize 
restorasyon projeleri ve raporunun değerlendirilmesine ilişkin Akdağmadeni Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 26.12.2013 tarih ve 365 sayılı yazısı, Bölge Kurul 
Müdürlüğü raportörlerinin 24.1.2014 gün ve 88 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesi, sit alanın dışında bulunan, tapunun 
152 ada, 5 parseline kayıtlı , mülkiyeti maliye hazinesine ait, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 
adına tahsisli ekli proje dahilinde sosyal hizmet binası yapılmasına yönelik hazırlanan revize 
restorasyon projesinin düzetlmeleriyle uygun olduğuna karar verilmiştir.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 71 -24.01.2014
K arar no ve tarih  : 928 -24.01.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Özer Köyü, Ziyaret Tepe Mevkiinin sit alanı olup 
olmadığı, sit alanı değilse 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli yerlerden olup 
olmadığının araştırılarak, ayrıca suça konu yerlerle alakalı zararın oluşup oluşmadığı 
hususunun tespit edilerek duruşmanın bırakıldığı tarihinden önce Akdağmadeni Asliye Ceza 
Mahkemesine bildirilmesi hususunda, Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesinin 08.07.2013 
gün ve 2011/77 esas sayılı yazısı gereği, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Ziyarettepe 
Tümülüs’ünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik
06.09.2013 gün ve 2613 sayılı uzman raporu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2013 gün ve 1078 sayılı raporu, Konuya ilişkin 
görüşleri içeren, Akdağmadeni Kaymakamlığı’nın 29.11.2013 gün ve 1128 sayılı, Yozgat 
Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.12.2013 gün ve 5046 sayılı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2013 gün ve 232265 
sayılı, Akdağmadeni Belediye Başkanlığı’nın 05.12.2013 gün ve 587 sayılı, Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.12.2013 gün ve 1928 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2013 gün 66500 sayılı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, IX. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 5007 sayılı görüş yazıları 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Özer Köyü sınırları dahilinde bulunan, tapunun 105 ada 
13-19 parsel numaralarında kayıtlı, kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları 
koordinatlı olarak işaretli Ziyarattepe Tümülüs’ünün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 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” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanlarının geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, ÖZER KÖYÜ ZİYARETTEPE TÜMÜLÜSÜ

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:
• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup 

bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağın
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Toplantı no ve tarih  : 71 -24.01.2014
K arar no ve tarih  : 928 -24.01.2014

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının 
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;
Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum 
tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine,

Ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrasında herhangi bir zararın oluşup 
oluşmadığının tespit edilebilmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
21.03.2013 gün ve 57066 sayılı yazısında belirtildiği üzere Müze Müdürlüğü 
koordinasyonunda zarar tespit komisyonu oluşturulması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

2 / 2



T.C.
K Ü LTÜ R VE TU R İZM  BA K A N LIĞ I

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 71 - 24.01.2014 
K arar no ve tarih : 929 - 24.01.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kaplıcalar Mahallesinde bulunan, I. ve III. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescilli Roma Hamamının bitişiğinde yer alan, kamulaştırma işlemleri devam 
eden tapunun 6,7,8 parsellerinde kayıtlı tescilsiz yapıların yıkım istemine ilişkin Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 20.11.2013 gün ve 1375 sayılı yazısı ile 15.01.2014 gün ve 47 sayılı yazısı 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 20.01.2014 gün 
ve 64 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kaplıcalar Mahallesinde bulunan, I. ve III. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescilli Roma Hamamının bitişiğinde yer alan, tapunun 6,7,8 parsellerinde kayıtlı 
olan ve kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği Yozgat Müze Müdürlüğünün 20.11.2013 gün ve 
1375 sayılı yazısından anlaşılan tescilsiz yapıların, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 
taşımadığından, kamulaştırma ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra belediyesince gerekli 
güvenlik önlemleri alınarak ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yıkılmalarında sakınca 
olmadığına; uygulama sonrasına yönelik hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Bölge Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR


