
KARAR

Toplantı no ve tarih: 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 976 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer mahallesi, 1591 ada, 1536 parseldeki kayıtlı, tapuda 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak üzere Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer 
alan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 
1123 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 30.04.2009 
gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. Grub olarak belirlenen Buhar Santrali binası 
onarımına yönelik hazırlanan statik güçlendirme projeleri, restorasyon projelerinin ve bu 
projelere ait raporların değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin,
17.03.2014 gün ve 2546 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Raportörlerinin
24.03.2014 tarih, 346 sayılı raporu okundu; raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer mahallesi, 1591 ada, 1536 parseldeki kayıtlı, 
tapuda mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi 
içerisinde yer alan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
30.05.2008 gün, 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilen ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. Grub olarak belirlenen Buhar 
Santrali binası onarımına yönelik hazırlanan; statik güçlendirme projeleri doğrultusunda 
hazırlanan restorasyon projelerinin ve bu projelere ait raporların uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİ



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 76- 24.03.2014 
K arar no ve tarih : 977- 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Osman Kavuncu caddesinde ve sit dışında, tapunun 105 pafta, 859 
ada, 38’nolu parselinde kayıtlı, Kurulumuzun 28.02.2001 gün ve 2753 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, yine Kurulumuzun 02.07.2009 gün ve 1427 sayılı 
kararı ile koruma alanı belirlenen 5 (beş) adet yapının yapı gruplarının belirlenmesi ve onarım 
istemlerine yönelik Kayseri 2’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığının 15.01.2014 tarih ve 12-14 
sayılı yazısı ve eki ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.03.2014 gün ve 298 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Osman Kavuncu caddesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 105 
pafta, 859 ada, 38’nolu parselinde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 5 
(beş) adet yapının; yapı gruplarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Kent ve 
çevre kimliğine katkıda bulunulan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar” 
kapsamında değerlendirilerek söz konusu 5 (beş) adet taşınmazın yapı gruplarının “II. Grup” olarak 
güncellenmesine; söz konusu taşınmazların onarım istemlerinin ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama 
esaslarına göre hazırlanacak "Rölöve - Restitüsyon -  Restorasyon” projelerinin Kurulumuza 
sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 978 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 1878 
nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazînesine 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, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli fabrika yapılarının bulunduğu, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer yerleşkesi nizamiye 
bölgesinde yer alan, Peyzaj Rölöve Projesinde S67 kimlik numarası ile numaralandırılmış olan, 1 adet 
sedir ağacının şiddetli rüzgar nedeniyle yola doğru eğilmiş olup ağacın kontrollü bir şekilde kesilerek 
alandan uzaklaştırılmasıyla ilgili hususların; Koruma Kurulunda ivedilikle görüşülerek 
değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının
18.03.2014 gün ve 75599-64-332 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.03.2014 gün, 333 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 1878 
nolu parselinde 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, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli fabrika yapılarının bulunduğu, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer yerleşkesi nizamiye 
bölgesinde yer alan, kararımız eki peyzaj rölöve projesi örneğinde işaretli S67 kimlik numarası ile 
numaralandırılmış sedir ağacının; kararımız eki peyzaj rölöve projesi örneğinde işaretli S67 kimlik 
numarası ile numaralandırılmış sedir ağacının; mevcut konumunda metal konstrüksiyonlarla 
oluşturulacak taşıyıcı sistemle desteklenmesi, gerektiğine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 -24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 979-24.03.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesi, 1591 ada, 1878 parselde bulunan Sümer 
Yerleşkesi çevresinde, ekte gönderilen proje doğrultusunda yangın güvenliği için yangın hidrantı 
yapımının planlandığı, kampüs çevresi boyunca konuşlandırılacak olan yangın hidrandı borularının 1,5 m 
derinlikte ve 1 m genişlikteki bir kesit içerisine gömüleceği ve her iki hidrant aralığının 80 m olacağı, 
projenin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu görüşülerek değerlendirilmesi hususunda; Abdullah 
Gül Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 04.03.2014 gün ve 271sayılı 
yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
19.03.2014 tarih ve 314 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 1591 ada, 
1878 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne 
tahsis edilmiş olan tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi çevresi boyunca konuşlandırılacak olan 
kararımız eki 1/100 ölçekli proje üzerinde belirtilen yangın hidrandı yapım isteminin; çalışmalar sırasında 
ve sonrasında gerekli can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınarak, Abdullah Gül Üniversitesi 
sorumluluğunda ve Belediyesi denetiminde yapılabileceğine, taşınmaz üzerinde yapılacak olası hafriyat 
çalışmaları sırasında, herhangi bir buluntuya rastlanması durumunda, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi 
gereği çalışmaların durdurularak en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde 
mülki idare amirlerine haber verilmesine, uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 -24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 980 -24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesinde, tapunun 1591 ada, 1878 parselinde bulunan 
Sümer Kampüsü içerisinde yer alan Sümerbank Ana Fabrika Binasının Erciyes Üniversitesi tarafından 
kısmı tadilat yapılan ve ekte gönderilen alanının boya badana yapılarak Abdullah Gül Üniversitesince 
geçici derslik ve ofis olarak kullanılmasının düşünüldüğü, konunun Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunda görüşülerek değerlendirilmesi hususunda, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 06.03.2014 gün ve 289 sayılı ve 21.03.2014 gün ve 343 sayılı 
yazıları, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
19.03.2014 tarih ve 315 sayılı ve 24.03.2014 gün ve 343 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesinde ve sit alanı dışında, tapunun 1591 ada, 1878 
parselinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş 
olan tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan Ana Fabrika Binasında bulunan kararımız 
eki planda gösterilen mekânlarda boya badana yapılması ve

- Bozulan iç ve dış sıvaların yenilenerek boya yapılması,
- Mevcut Zemin kaplamalarının bakımının yapılması,
- Çatı örtüsü ve döşemelere gerekli tadilat ve bakımın yapılması,
- Mevcut elektrik tesisatının kontrol edilmesi ve gerekli yerlerde yeni hatların çekilmesi,
- Mekanik tesisatın uygulanması,
- Eksik kapı kanatlarının takılması,
- Mevcut hasarlı kapı ve pencerelerin onarılması,
- Islak hacimlerde yeni tesisat ve duvar gibi bölücü elemanlar yapılmadan donatıların 

tamamlanması istemlerinin;
Söz konusu alanda yapılacak çalışmalar sırasında ve sonrasında gerekli can ve mal güvenliğini sağlayıcı 

tedbirlerin alınarak, Abdullah Gül Üniversitesi sorumluluğunda ve Koruma Uygulama Denetim Bürosu 
uzmanları denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların 
Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 981 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Karahöyük Mahallesi’nde ve 1. Derece arkeolojik sit alanı 
içerisinde bulunan, tapunun 5902 ada, 11, 12 ve 36 parselleri üzerinde yer alan yapıların korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyıp taşımadığının bildirilmesine yönelik Kayseri 
Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.12.2013 tarih ve 14641 sayılı yazısı ile konuya ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.03.2014 tarih ve 309 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Karahöyük Mahallesi’nde ve 1. Derece arkeolojik sit alanı 
içerisinde bulunan, tapunun 5902 ada, 11, 12 ve 36 parselleri üzerinde yer alan yapıların 2863 Sayılı 
Kanun kapsamına girebilecek nitelikte korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşımadığına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 982 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde baz istasyonu yapılması istemine yönelik Abdullah Gül 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 10.03.2014 tarih ve 58-304 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.03.2014 
gün, 329 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında bulunan, tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde baz istasyonu kurma isteminin; öncelikli olarak Kent 
Estetik Kurulunca değerlendirilmesi, buradan çıkacak karar sonrasında konunun Kurulumuzca 
değerlendirilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 983- 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazda yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan yapı 
kalıntılarına yönelik alınan Kurulumuzun 13.12.2013 tarih ve 867 sayılı kararı gereği, Bakanlığımız 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2014 tarih ve 24237 sayılı izni 
doğrultusunda 19.02.2014-27.02.2014 tarihleri arasında sürdürülen kurtarma kazısı çalışmaları ve 
ortaya çıkan duvar kalıntılarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyıp 
taşımazdığının Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 07.03.2014 tarih ve 912 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 04.03.2014 tarih, 19 sayılı uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 18.03.2014 tarih, 310 sayılı dosya inceleme raporu ile Kurulumuzun
13.12.2013 tarih ve 867 sayılı kararı okundu; Kurulumuzca 24.03.2014 tarihinde yerinde yapılan 
inceleme ve dosya incelemesi sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
3097 ada, 4 parselinde yer alan taşınmazda ortaya çıkan duvar kalıntılarının 2863 Sayılı Kanun 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği ilgili ve 
faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine; tescil fişinin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına; 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 10.04.2012 tarih ve 37 sayılı ilke kararı gereği, 
yapılacak uygulamaya ilişkin projeler ile duvar kalıntılarının korunmasına ve teşhirine ilişkin 
projelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına; bu aşamada gerekli güvenlik tedbirlerinin 
alınmasına; ayrıca taşınmazda Kurulumuzun izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede 
bulunulmaması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 984 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 gün, 2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen, yapı grubu 1. grup olarak belirlenmiş, 12.11.2012 gün, 403 sayılı kararımız 
ile rölöve, rölöve dönem analizi, sanat tarihi raporu ve restitüsyon projesi (1-2-3 dönemleri) ile 
raporları onaylanan Kayseri Lisesinin onarımına yönelik 01.08.2013 gün, 742 sayılı ve 13.12.2013 
gün, 866 sayılı kararlarımız doğrultusunda hazırlanan hasar analizinin değerlendirilmesine ilişkin 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18.12.2014 gün, 1793 sayılı ve 21.03.2014 gün, 2984 
sayılı yazıları ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.3.2014 gün, 303 
sayı ve 24.03.2014 gün, 349 sayı ile kayıtlı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Kayseri Lisesinin onarımına yönelik hazırlanan ve Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nın 21.03.2014 gün, 2984 sayılı yazısı ekinde sunulan hasar analizi paftasının 
uygun olduğuna, taşınmaza ilişkin 01.08.2013 gün, 742 sayılı kararımız ile de istenmiş olan söz 
konusu yapının ne olarak kullanılacağına ilişkin işlev önerisinin ve bu doğrultuda hazırlanacak detaylı 
restorasyon müdahale önerisi ve restorasyon projesinin de ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza 
sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 985 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
15 pafta 250 ada, 1 parselinde kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi Müzesi 
olarak kullanılan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.12.1968 gün, 4301 
sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 17.05.2013 gün, 629 
sayılı kararımız ile koruma grubu I. (Birinci) grup olarak belirlenen Raşit Ağa Konağının onarımına 
yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve elektrik tesisat projeleri ile raporlarının 
değerlendirilmesine yönelik Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün 06.03.2014 gün, 104 sayılı 
yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.03.2014 
gün, 339 sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
15 pafta 250 ada, 1 parselinde kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi Müzesi 
olarak kullanılan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Raşit Ağa Konağının 
onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve elektrik tesisat projeleri ile 
raporlarının uygun olduğuna, uygulamanın Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde ve 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı 
uyarınca proje müellifinin sorumluluğunda yapılmasına, onarımın onaylı projesi doğrultusunda 
tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi 
gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 986 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 266 ada, 9 no.lu parselinde kayıtlı mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup konut niteliğindeki 
taşınmaza yönelik hazırlanan revize rölöve, revize restitüsyon, revize rekonstrüksiyon projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 07.03.2014 gün ve 2436 sayılı yazısı 
ve ekleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.11.2013 gün ve 3448 sayılı yazısı ve ekleri ile 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.12.2013 tarih, 1197 sayılı raporu okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanında ve koruma amaçlı 
imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 266 ada, 9 no.lu parselinde kayıtlı mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. Grup konut niteliğindeki 
taşınmaza yönelik hazırlanan revize rölöve ve buna bağlı olarak geliştirilen revize restitüsyon, 
revize rekonstrüksiyon projelerinin üzerindeki düzeltmelerle uygun olduğuna; proje müellifinin 
sorumluluğunda, Kayseri Büyükşehir KUDEB denetiminde yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 987- 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Setenönü Mevkiinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 
sınırları içerisinde yer alan, tapunun 328 ada,71-72-73 no.lu parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
27.01.2011 gün ve 1947 sayılı kararıyla II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazlara yönelik hazırlanan revize rölöve, restitüsyon ve resporasyon projeleri ile bunlara 
ait raporların değerlendirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.01.2014 gün ve 331 
sayılı yazısı; konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 24.03.2014 günlü sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Setenönü Mevkiinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 
sınırları içerisinde yer alan, tapunun 328 ada,71-72-73 no.lu parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait tescilli konuta yönelik hazırlanan revize rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projesi ve raporunun; proje üzerinde yapılan düzeltme ile uygun olduğuna; uygulamanın KUDEB 
denetiminde yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 76 - 24.03.2014 
K arar no ve tarih : 988 - 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Gesi Köyiçi mevkiinde yer alan, tapuda 18 pafta, 2341 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ilkokul yapısının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin, rölöve raporunun ve statik inceleme raporunun değerlendirilmesine 
ilişkin Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 19.08.2013 gün ve 2599476-6374 sayılı 
yazısı, Hakan Şahan’ın günsüz başvurusu, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
10.02.2014 gün ve 1041 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Raportörlerinin
24.03.2014 günlü raporu okundu; raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Gesi Köyiçi mevkiinde yer alan, tapuda 18 pafta, 2341 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1732 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ilkokul yapısının onarımına yönelik hazırlanan malzeme analiz, hasar 
tespit, müdahale paftaları ile restorasyon projesindeki hata ve eksiklikler nedeniyle uygun 
olmadığına, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak proje ve raporların 
Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı No. ve Tarihi :76- 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi :989- 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacımansur Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planının içinde, 329 ada, 21 parselde kayıtlı, mülkiyeti Mimar Sinan Vakfına ait, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hatıroğlu Camiinin çevresinde ve Hatıroğlu Camiinin doğusunda 
büyük bir kısmı Kentsel Sit sınırı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırının dışında yer alan 25, 24, 3, 5, 
23, 22, 27, 26, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 6, 7, 11, 14, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parselleri kapsayan 
mevcutta park alanı olarak düzenlenen alanda yapılması planlanan çevre düzenlemesi isteminin 
Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2014 gün ve 2053 
sayılı ve 24.03.2014 tarih ve 2473 sayılı yazıları ; konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.03.2014 gün, 327 sayılı ve 24.03.2014 gün ve 343 sayılı 
raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacımansur Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içinde, 329 ada, 21 
parselde kayıtlı, mülkiyeti Mimar Sinan Vakfına ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli Hatıroğlu Camiinin çevresinde ve Hatıroğlu Camiinin doğusunda büyük bir kısmı Kentsel Sit 
sınırı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırının dışında yer alan 25, 24, 3, 5, 23, 22, 27, 26, 21, 20, 19, 
18, 17, 16, 15, 6, 7, 11, 14, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parselleri kapsayan mevcutta park alanı olarak 
düzenlenen alanda çevre düzenlemesine yönelik hazırlanan Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın
24.03.2014 tarih ve 2473 sayılı yazı ekindeki projenin; 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, 
uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları 
İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, 
uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “b” bendi uyarınca Koruma 
Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde yapılmasına, uygulama sonrasına ilişkin Belediyesi 
tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 76 -24.03.2014
K arar no ve tarih : 990 -24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Gültepe Mahallesi, Talas yolu üzerinde bulunan, Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme 
Yurdu Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu hazineye ait taşınmazın Kayseri Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsisli olduğu, söz konusu hizmet binalarının yıkılarak yerine daha 
kapsamlı ve ihtiyaca cevap verecek yeni bir hizmet binasının yapılmasının planlandığı, söz konusu 
hizmet binası, lojman ve müştemilatının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünde 
kaydının bulunup bulunmadığı, ilgili taşınmaz üzerinde yıkıma engel olabilecek herhangi bir kültür ve 
tabiat varlığının bulunup bulunmadığı ve yeni hizmet binası yapılmasında sakınca olup olmadığının 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi istemine ilişkin Kayseri Valiliği, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 05.02.2014 gün ve 282 sayılı yazısı. konuya yönelik Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.03.2014 tarih 6168 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 8223 
ada, 1 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve 
yıkılacağı belirtilen Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Hizmet binası, Lojman ve müştemilatının; 
2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşımadığına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 991 - 24.03.2014 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 20.02.2014 günlü başvurusu, 
Kurulumuzun 23.01.2014 gün ve 916 sayılı kararı ile Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
12.03.2014 gün ve 281 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 projenin; tescilli Setenönü Hamamı ve 
çeşme ile olan ilişkisinin gösterilmemesi ve çizim hatalarının olması nedeniyle uygun olmadığına 
karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 76 -24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 992 -24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gavremoğlu Mahallesi, Talas Caddesi üzerinde yer alan ve 
tapunun 38 pafta, 247 ada, 36 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Hunat Hamamının giriş bölümü üzerine membran döşendiği, demir 
profillerle imalat yapıldığı, mevcut bacalar üzerine metal elemanlar monte edildiği ve uygulamaların 
Hunat Külliyesinin silüetini olumsuz etkilediği bu sebeple konun Kurulda değerlendirilmesi istemine 
ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 07.02.2014 gün, 1521 sayılı yazısı, Müdürlük 
raportörlerinin 21.03.2014 gün ve 332 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gavremoğlu Mahallesi, Talas Caddesi üzerinde yer alan ve 
tapunun 38 pafta, 247 ada, 36 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Hunat Hamamında yapılan uygulamaların; fiziki ve inşai uygulama bazında 
değerlendirilebilecek konu olmaması ve kaldırabilir demonte bir uygulama olması nedeniyle ivedilikle 
Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde tescilli yapıya zarar vermeden kaldırılmasına, 
uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Müdürlüğümüze iletilmesine 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 tarih : 76 -24.03.2014 
K arar no ve tarih : 993-24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kubaroğlu Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 75 pafta, 
87 ada, 3 parselinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 20.11.2009 gün ve 1566 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen Çifteönü Caminde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ne esas olmak üzere 
ilgi yazı eki krokide işaretli yerlerde kazı yapma istemine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 25.02.2014 gün ve 728 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 17.03.2014 gün ve 292 
sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kubaroğlu Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 75 pafta, 
87 ada, 3 parselinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 20.11.2009 gün ve 1566 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen Çifteönü Caminde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ne esas olmak üzere 
kazı yapma isteminin; kararımız eki krokide işaretli yerlerde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
denetimin ve sorumluluğunda yapılabileceğine; uygulama sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurul 
Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 76 -24.03.2014 
K arar no ve tarih :994 -24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Melikgazi 
ilçesindeki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik Kurulumuzun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile 
belirlenen koruma alanı içinde yer alan, yürürlükteki imar planında yeşil alanda kalan, tapunun 5192 
(Eski 257) ada, 1 (Eski 2) parselinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmaza ait statik rapor ve 
projenin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının
03.03.2014 gün ve 1723 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 21.03.2014 gün ve 334 sayılı raporu 
okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Melikgazi 
ilçesindeki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik Kurulumuzun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile 
belirlenen koruma alanı içinde yer alan, yürürlükteki imar planında yeşil alanda kalan, tapunun 5192 
(Eski 257) ada, 1 (Eski 2) parselinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmaza ait statik rapor ve 
proje üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi ve proje 
müellifinin denetim ve sorumluluğunda yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik rapor ve 
fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 76 -  24.03.2014 
K arar No. Ve Tarihi : 995 - 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Güney, Kuzey ve Bahçeli Mahallelerinde bulunan tescilli 
taşınmazların cephe verdiği yollarda ve kentsel sit alanı içerisinde bulunan yollarda altyapı proje 
yapımına yönelik “içme suyu ve kanalizasyon inşaatı” için kazı yapılıp yapılamayacağı ve geçiş 
izni verilmesi istemine yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 11.02.2014 gün ve 110-299 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
raportörlerinin 17.03.2014 gün ve 301 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi- Güney, Kuzey ve Bahçeli Mahallelerinde “içme suyu ve 
kanalizasyon inşaatı” uygulamasının; kararımız eki kadastral planlarda işaretlenen tescilli 
taşınmazların cephe verdiği yollarda ve kentsel sit alanı içerisinde bulunan yollarda iş makinası 
kullanmadan, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak kararımız eki “kesit 
detayları” doğrultusunda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile 
hafriyat çalışmaları sırasında Müze Müdürlüğü denetiminde uygulamaların yapılması şartıyla 2863 
sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, uygulama sonrasına yönelik hazırlanacak rapor ve 
fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine karar verildi.

Aslı Gibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K ARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 -  24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 996 -  24.03.2014

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 19.03.2014 gün ve 39470 sayılı kararı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.10.2013 gün ve 808 sayılı kararı, KKVKBK Müdürlüğü raportörlerinin
24.03.2014 günlü 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 yeni yapılanma projesinin uygun olduğuna; uygulamanın belediyesi 
denetim ve sorumluluğunda yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİ



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 997 - 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar 
Planında (Kitle-Konum ve Gabarisi Korunacak, Dokuya Uyumlu Yapılar) “U” lejantında kalan tapunun 
109 ada 16 parselinin tevhidine, tevhidden sonra oluşan parselin 2 kısma ifraz edilmesi istemine ilişkin 
Talas Belediye Başkanlığının 24.02.2014 gün, 520 sayılı yazısı ve eki 05.02.2014 gün ve 16 sayılı Talas 
Belediyesi Encümen Kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 12.03.2014 gün, 278 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallesinde Kentsel Sit alanı ve Talas Koruma Amaçlı İmar 
Planında (Kitle-Konum ve Gabarisi Korunacak, Dokuya Uyumlu Yapılar) “U” lejantında kalan tapunun 
109 ada 16 parselinin tevhidine, tevhidden sonra oluşan parselin 2 kısma ifraz edilmesi isteminin, 
kararımız eki ölçü krokisinde “a” ile gösterilen alanın ihdas edilerek 109 ada 16 parsel ile tevhid 
edilmesinde, tevhid sonucu oluşan 227.57 m2’lik alandan “A” ile gösterilen alanın yola terk edilmesinde 
tescilli yapıların, korunacak sokağın ve kentsel sit alanın mahiyetine olumsuz etkisi olmadığından 2863 
sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, tevhid-ifraz işleminin kadastro ve tapu tescili görmesinden 
sonra alacağı yeni parsel numaralarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 998 - 24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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 sonrası Kadastro 
Müdürlüğü tarafından yapılan arazi ve büro kontrolü sonucunda oluşan tescil bildirim beyannamesinde 
görüldüğü şekliyle tevhidine, tevhidden sonra oluşan parselin 3 kısma ifraz edilmesi istemine ilişkin 
Kayseri Kadastro Müdürlüğünün 13.03.2014 gün ve 2456 sayılı yazısı, Talas Belediye Başkanlığının
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 17.03.2014 gün, 297 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 işleminin hazırlanan tescil 
bildirim beyannamesinde görüldüğü şekliyle yapılması isteminin, kararımız eki tescil bildirim 
beyannamesinde “A” ile gösterilen alanın kamuya terkinden sonra kalan “1” ile gösterilen alanla, “2” ile 
gösterilen 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.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı no ve tarih : 76 - 24.03.2014 
K arar no ve tarih : 999 - 24.03.2014

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 18.02.2014 tarihli başvurusu, Kurulumuzun
23.01.2014 gün ve 920 sayılı kararı ile Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 12.03.2014 gün ve 276 
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 projenin; uygun 
olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1000 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi’nde, sit dışında bulunan, tapunun 27 pafta, 5005, 
5006 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti belediyesine ait, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 2003 sayılı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 22.12.2011 gün, 104 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlı olarak tescilli 
II. (ikinci) grup yapı olan taşınmazların onarımına yönelik hazırlanan revize rölöve, hasar analizi, 
müdahale ve restorasyon projeleri ile statik değerlendirme raporunun değerlendirilmesine ilişkin Talas 
Belediye Başkanlığının 17.03.2014 gün, 39350 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 21.03.2014 gün, 336 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi’nde, sit dışında bulunan, tapunun 27 pafta, 5005, 
5006 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlı olarak 
tescilli taşınmazların onarımına yönelik rölöve, restitüsyon, hasar analizi müdahale önerisi ve 
restorasyon projesi ile raporları Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2011 gün, 
104 sayılı kararıyla onaylanmış olup uygulama sırasında çıkan yeni mekan ile büyüyen hasarlar 
nedeniyle hazırlanan revize rölöve, hasar analizi, müdahale paftası ve restorasyon projesi ile statik 
değerlendirme raporunun uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi ile Koruma Uygulama ve 
Denetim Bürosu Uzmanları denetiminde ve 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje 
müellifi sorumluluğunda yapılmasına ve uygulamanın kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair 
ilgililerin raporunun Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1001 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 2 nolu yapı olarak ifadelendirilen, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 1999 saylı kararı ile 
de yapı grubu I.grup olarak belirlenen taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan restitüsyon, hasar analizi 
müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğünün 14.02.2014 gün, 2437 sayılı yazısı, MK İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Hizm. San. Ve 
Dış Tic. Ltd. Şti’nin 07.03.2014 tarihli yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.03.2014 gün, 326 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 2 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli taşınmaza ilişkin rölöve 26.12.2012 gün, 460 sayılı kararımız ile onaylanmış olup hasar 
analizi, restitüsyon ve restorasyon projesinin de ivedilikle hazırlanması istenmiş ancak hasar analizi 
hazırlanmamış olup müdahale paftası ve restorasyon projesinin değerlendirilebilmesi için öncelikle hasar 
analizlerinin hazırlanması gerektiğine, restitüsyon önerisinin ise uygun olduğuna karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 - 24.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1002 - 24.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 3 nolu yapı olarak ifadelendirilen, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 1999 saylı kararı ile 
de yapı grubu I.grup olarak belirlenen taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar 
analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes 
Üniversitesi Rektörlüğünün 14.02.2014 gün, 2437 sayılı yazısı, MK İnşaat Mimarlık ve Mühendislik 
Hizm. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 07.03.2014 tarihli yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.03.2014 gün, 330 sayı ile kayıtlı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 3 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanan rölövede birinci kat planında 113 nolu banyo penceresinin 
boyutunun yanlış verildiği, yer yer ölçü ve kotlarda eksik noktalar olduğu, çatı katı planında ahşap 
gömme dolabın çizim olarak gösterilmediği, kesitlerde mevcutta bulunan asma tavanların gösterilmediği 
ve merdiven çiziminin hatalı olduğu görülmüş olup bu nedenle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine, 
hasar analizi ve müdahale paftalarında alan taraması yapıldığından taranan bölgenin tamamının hasarlı 
olup olmadığı veya ne kadarlık kısmına müdahale edileceği anlaşılamadığından hasarların ve 
müdahalelerin detaylandırılması gerektiğine, ayrıca restitüsyon önerisinde yer alan yapıya sonradan 
eklenmiş asma tavanların yapının orijinalinde varmış gibi çizilmesi nedeniyle restitüsyonun da uygun 
olmadığına karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 76 -24.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 1003 -24.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı imar 
Planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup 
konut niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan elektrik ve mekanik projeleri ve bu projelere 
ilişkin raporlarının Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 05.03.2014 gün ve 2370 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 24.03.2014 günlü raporu okundu, raportörlerinin açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup 
konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik statik rapor doğrultusunda hazırlanan revize 
restorasyon projesinin üzerindeki düzeltmelerle uygun olduğuna; uygulamanın Kayseri Büyükşehir 
KUDEB denetiminde yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 77 - 25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 1004 - 25.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Köyü, Çiftegöz Mevkii’nde yapılan izinsiz kazı neticesinde yapılan 
incelemelerde Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescil kaydı bulunmayan Çiftegöz 
Tümülüsü’nün tesciline yönelik hazırlanan rapor ve sit fişlerinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri 
Müze Müdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih ve 55 sayılı yazısı ve tümülüsteki kaçak kazı çukurlarının Cumhuriyet 
Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğünce kapatılması, yapılacak işlemler süresince can 
ve mal güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirlerin Kocasinan Kaymakamlığınca alınarak söz konusu alanda daha fazla 
kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için alanın belli aralıklarla kontrolünün sağlanmasına yönelik Kayseri Valiliği, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.12.2013 tarih ve 3943 sayılı yazısı ile söz konusu tümülüsün tesciline ilişkin 
Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.01.2014 gün ve 432 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve 25619 sayılı; Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih ve 1635 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 251222 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 11.03.2014 tarih ve 269 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Köyü, Çiftegöz Mevkii’nde, tapunun 134 ada, 291 no.lu parselinde yer 
alan ve kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda sınırları belirlenen Çiftegöz Tümülüsü’nün 2863 sayılı 
yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tümülüsteki 
mevcut kaçak kazı çukurlarının Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğü 
denetiminde kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 
önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz 
konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 
belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 77 - 25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 1005- 25.03.2014 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, Düver Köyü, Eskidüğerbaşı Mevkii’nde bulunan höyüğün tescilinin 
değerlendirilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 
267080 sayılı yazısı ile söz konusu höyüğün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 13.01.2014 tarih ve 2769 sayılı, Kayseri İl Özel İdaresi İmar Altyapı ve Planlama 
Daire Başkanlığı’nın 03.09.2013 tarih ve 170 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2014 tarih ve 31989 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 14998 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 1126 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.01.2014 tarih ve 4 sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düver Köyü, Eskidüğerbaşı Mevkii’nde bulunan ve kararımız 
eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde sınırları belirlenen Eskidüğerbaşı 
Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : İ l  - 25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1006 - 25.03.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı 
Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının Kurulumuzda görüşülmesi hususunda İlbank A.Ş, Mekansal 
Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 11.02.2013 gün, 3221 sayılı yazısı ve ekleri, Aks Planlama Mühendislik 
Ltd Şti ‘in 17.02.2014 gün, 33 sayılı yazısı ve ekleri, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 19.03.2014 gün 318, 319, 320, 321, 322 sayılı ve 20.03.2014 gün ve 331 sayılı 
raporları, İncesu Belediye Başkanlığı’nın 05.10.2012 gün ve 91 sayılı meclis kararı, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin 10.12.2012 gün ve 806 sayılı meclis kararı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2012 tarih ve 806 sayılı meclis kararının gerekçeli olması 
sebebiyle plan müellifi ve Büyükşehir Belediyesi arasında istişare yapılarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
plan tasarılarının 3194 sayılı imar kanunu açısından Belediyesi sorumluluğunda olan konuların 
çözüldükten sonra 2863 sayılı yasa kapsamında Kurulumuzca değerlendirilebileceğine, 2863 sayılı yasa 
kapsamında öneri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı tasarılarının ilkesel olarak uygun olduğuna, yapı nizamına ilişkin önerilerin ve 
yoğunluk değerlerinin bina nizamına ilişkin yapılaşma koşullarının plan hükümleri, araştırma raporu ve 
plan notları üzerindeki maddi hataların düzeltmelerinin plan müellifi tarafından Kentsel Arkeolojik Sit 
Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışması kapsamında dikkate alınarak düzeltilen 
paftaların Kurulumuza sunulması 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 : 77 - 25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1007 - 25.03.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karamustafa Paşa Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanında yer alan, 
tapunun 10 ada, 6 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın 
maili inhidam arzetmesi nedeniyle yıkılması istemine ilişkin İncesu Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2014 gün ve 000356 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 04.02.2014 
gün ve 316 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karamustafa Paşa Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanında yer alan, 
tapunun 10 ada, 6 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı güney batı yönünde bulunan yola cephe veren 
konut niteliğindeki tescilsiz taşınmazın kuzey doğusunda kalan müştemilatının maili inhidam durumu arz 
ettiği dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından; gerekli güvenlik önlemleri belediyesince 
alındıktan sonra iş makinası kullanılmadan belediyesi denetiminde yıkılmasında 2863 sayılı yasa 
kapsamında sakınca olmadığına; ancak konut olarak kullanılan bölümünün yıkılma tehlikesi arz 
etmediğinden yıkılmasına gerek olmadığına; 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 Tarihi : İİ- 25.03.2014
Karar No. ve Tarihi : 1008-25.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi Köyünde bulunan tapunun 101 ada, 13 parsellerinde kayıtlı, 
sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 28.01.2000 gün ve 2530 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen Melikgazi Türbesinin cephelerinde onarım yapma istemine yönelik Kayseri Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünün 07.02.2014 gün ve 539 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 gün, 293 sayı ile kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi Köyünde bulunan tapunun 101 ada, 13 parsellerinde 
kayıtlı, sit alanı dışında kalan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2000 gün ve 2530 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Melikgazi Türbesinin cephelerinde onarım yapma isteminin; kararımız eki 
görünüş detaylarına uygun olarak, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetim ve sorumluluğunda 
yapılmasına, onarım sonrasına ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğümüze 
iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : İ İ  - 25.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 1009 - 25.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Kasabası, Dervişağa Mahallesi, Kayseri Caddesinde yer alan 
tapunun 11 pafta, 4479 nolu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmazın 
geçirdiği yangın sonucu tehlike arz ettiğine ilişkin ve yıkıntının kaldırılması istemine ilişkin Sarıoğlan 
İlçe Jandarma Komutanlığının 04.03.2014 tarih ve 0410-482-14 sayılı yazısı, Çiftlik Belediye 
Başkanlığının 19.03.2014 gün ve 280 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 20.03.2014 gün ve 335 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Sarıoğlan İlçesi, Çiftlik Kasabası, Dervişağa Mahallesi, Kayseri Caddesinde yer alan 
tapunun, 11 pafta, 4479 nolu parselinde yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki tescilli 
taşınmazın yanmasına sebep olanlar hakkında, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereği yasal 
soruşturma açılmasına; 660 sayılı ilke kararının Müdahale Biçimleri 3.Maddesindeki yeniden yapma 
(rekonstrüksiyon) bölümündeki “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve tescil 
edilmesine ilişkin gerekli özellikleri taşımasına rağmen elde olmayan sebeplerle tescili yapılmamış ve /  
veya herhangi bir nedenle yitirilmiş olan yapının, gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye 
olan tarihsel katkıları açısından, eldeki mevcut belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü 
özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce 
bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, 
malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon 
uygulamasının koşulsuz sağlanmasına, ancak uygulama gerçekleşinceye kadar parsellerde her türlü 
inşai ve fiziki müdahalenin yasaklanmasına, (otopark, fuar, sergileme vb.) yeni bir işlev ile kullanma ve 
aynı parselde tescilli yapı yerinde veya diğer boş alanlarda başka bir yeni yapılaşmaya izin 
verilmeyeceğine, ” koşulları gereği yapının rölöve-restitüsyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanıp 
Kurulumuza sunulmasına; yapı yıkıntısının tehlike arzetmesi nedeniyle rölövesinin Kurulumuza 
sunulmasından sonra enkazın belediyesi ve müze denetiminde kaldırılabileceğine, yangın sonrasında 
enkazda kalan özellikle ahşap kalemişi süslemeli yapı elemanının, kerpiç tuğla gibi elemanlarının veya 
etnografik malzemelerinin enkazdan alınarak müzeye teslim edilmesine; bu süreç içerisinde uygulama 
gerçekleşinceye kadar tescilli parselde her türlü inşai ve fiziki müdahalenin yasaklanmasına ve gerekli 
güvenlik önlemlerinin ilgililerce ivedilikle alınması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : İ İ  - 25.03.2014
K arar No. ve Tarihi : 1010 - 25.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Medrese Mahallesinde, sit dışında yer alan, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Ziraat Bankası binası ve Askerlik Şubesi binalarına ilişkin Sivas Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2013 gün, 702 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı 
içinde kalan, tapuda 16 pafta, 314 ada, 71 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait taşınmazda yeni 
yapılanmaya yönelik hazırlanan projenin değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Belediye Başkanlığı’nın
11.02.2014 gün, 127172 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 13.3.2014 gün, 284 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Merkez, Medrese Mahallesinde, sit dışında yer alan, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Ziraat Bankası binası ve Askerlik Şubesi binalarına ilişkin Sivas Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2013 gün, 702 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı 
içinde kalan, tapuda 16 pafta, 314 ada, 71 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait taşınmazda yeni 
yapılanma istemine ilişkin hazırlanan mimari projenin taş görünümlü sıva derzi yapılmadan düz sıva 
bırakılmasına yönelik üzerinde yapılan düzeltme doğrultusunda uygun olduğuna, uygulamanın proje 
müellifi ve Belediyesi denetiminde yapılabileceğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 14.11.2002 gün, 696 sayılı ilke kararı uyarınca inşaatı biten yapıya, onaylı projesine uygun 
olduğuna dair fenni mesul ve belediyesinin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma 
kurulu müdürlüğünce incelenerek, müdürlüğün uygun görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni 
verilebileceğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 77 -25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 1011-25.03.2014 KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi güzergâhında yer alan, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunca tescil edilen ve Yozgat ilinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün görev alanına devredilmesi nedeniyle Sivas K.V.K.B.K. Müdürlüğü 
uzmanlarınca arşiv çalışması yapılamayan alanlara yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan arşiv incelemesi sonucu tespit edilen 
kültür varlıklarının Kurulumuzca değerlendirilmesine yönelik 17.03.2014 gün ve 290 sayılı 
uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili sınırları içerisinde bulunan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 01.03.2013 gün ve 762 sayılı kararıyla tescil edilen ve kararımız eki listede 
belirtilen I. derece arkeolojik sit alanlarının Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Koridorunda 
kaldığı anlaşıldığından, Projenin üzerine söz konusu koridorda kalan tescilli taşınmazların 
1/25000 ölçekli harita üzerine işaretlenerek Kurulumuza sunulmasından sonra 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 77 -25.03.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 1012-25.03.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.02.2014 gün ve 954 sayılı kararıyla tescil 
edilen alanın, Arpalık Sarnıcı ve Kaya Mezarı olarak isimlendirilmesi gerekirken sehven 
Arpalık Kalesi Yerleşimi olarak isimlendirildiği tespit edildiğinden söz konusu kararın 
düzeltilmesi hususuna yönelik Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 
Müdürlüğünün03.03.2014 gün ve 214 sayılı yazısı okundu dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 
Kurulumuzun 07.02.2014 gün ve 954 sayılı kararıyla tescil edilen alanın, sehven Arpalık 
Kalesi Yerleşimi olarak isimlendirildiği anlaşıldığından söz konusu alanın isminin Arpalık 
Sarnıcı ve Kaya Mezarı olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : İ l -  25.03.2014 
K arar no ve tarih : 1013- 25.03.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, Çekerek Deresi Mevkiinde, Çekerek Enerji Üretim 
Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılması planlanan Çekerek Regülatörü ve HES Projesi ÇED başvuru 
dosyasının değerlendirilmesi, Yozgat ili sınırları içerisinde kalan Proje alanının Müdürlüğümüzce 
2863 sayılı yasa kapsamında incelenerek gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2013 gün ve 254056 sayılı yazısı ve ekleri, Tokat-Yozgat İlleri, 
Çekerek-Zile İlçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan Çekerek HES projesine ilişkin 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 2863 sayılı kanun ve ilgili 
mevzuat kapsamında Müdürlüğümüzce incelenmesi, 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür 
varlığının bulunması durumunda konunun koruma bölge kurulunda değerlendirilmesinin sağlanması 
ve sonucunun Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususundaki Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 26609 sayılı yazısı ve ekleri gereği 
yerinde yapılan inceleme sonucu Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Karataş 
Nekropolünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.03.2014 gün ve 248 sayılı raporu, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 tarih ve 51687 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.2014 gün ve 341 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Aydıncık ilçesi, Üzümlük Köyü sınırları içerisinde H34-C-8-A pafta, 
80,81,82,83,84,103,104,105,106,107,108,121 nolu parsellerde yer alan ve kararımız eki sit fişi 
üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada ve kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlı olarak 
işaretli Karataş Nekropolünün 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 kararında 
belirtildiği gibi olması gerektiğine, ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanmasına,

Kararımız eki Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, Çekerek Regülatörü ve HES Projesi 
ÇED başvuru dosyası eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli HES projesi güzergahının Karataş 
Nekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı içerisinden geçtiğinden söz konusu güzergahın sit sınırı 
dışarısına çıkarıldıktan sonra uygulanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına,

Kararımız eki Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, sınırları içerisinde yapılması 
planlanan Çekerek HES projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planlarına ilişkin dosya eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli güzergahın Karataş Nekropolü 
1.derece arkeolojik sit alanının yaklaşık 150 metre dışında kaldığından uygulanmasında 2863 sayılı 
yasa kapsamında sakınca olmadığına,

Projenin uygulanması esnasında herhangi bir buluntu yada kalıntıya rastlanması durumunda, 
2863 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak “en yakın müze müdürlüğüne veya 
köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine” haber verilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
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