
KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 82 -  16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1070 - 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey Mahallesi, Kentsel Sit Alanına yönelik Koruma Amaçlı 
Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının Kurulumuzda görüşülmesi hususunda İlbank A.Ş. 
Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2013 gün, 21217 sayılı yazısı eki Gesi Kentsel Sit 
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen Kayseri 
İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Kuzey Mahallesi’nde, kentsel sit alanında yer alan, tapunun 2216 parselinde 
özel mülkiyet adına kayıtlı Hamam niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.06.2014 gün, 574 sayılı 
raporu ile tescile ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.04.2014 gün, 1425 sayılı, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 14.05.2014 gün, 5334 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının
22.04.2014 gün, 3396 sayılı görüş yazıları okundu, hazırlanan tescil fişi görüldü raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey mahallesinde kentsel sit içinde yer alan, özel 
mülkiyet adına kayıtlı olan, tapunun 2216 parselinde kayıtlı Hamam niteliğindeki taşınmazın; 2863 
sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmesine; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı 
Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde 
tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır. ” 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



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 82- 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1071- 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 17 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 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 10.02.2014 gün ve 543 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının
22.01.2014 gün ve 886 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
10/06/2014 gün ve 575 sayılı raporu okundu, raportörün 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 11292 ada, 17 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 değerlendirilerek 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

KARAR

Toplantı no ve tarih : 82- 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1072- 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 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 10.02.2014 gün ve 543 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının
22.01.2014 gün ve 886 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
10/06/2014 gün ve 575 sayılı raporu okundu, raportörün 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 11292 ada, 20 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 değerlendirilerek 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

KARAR

Toplantı no ve tarih : 82- 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1073- 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11298 ada, 2 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 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 10.02.2014 gün ve 543 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının
22.01.2014 gün ve 886 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
10/06/2014 gün ve 575 sayılı raporu okundu, raportörün 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 11298 ada, 2 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 değerlendirilerek 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

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 82 - 16.06.2014
: 1074 - 16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254 ada, 49 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve yapı grubu 20.04.2012 gün, 226 sayılı kararımız ile I. (Birinci) Grup olarak belirlenen ve
13.12.2013 gün, 865 sayılı kararımız ile de rölövesi onaylanarak yapı içinde kalem işlerinin açığa 
çıkarılması için sıva raspası yapılmasına izin verilen kilisede sonradan eklenmiş duvarların 
kaldırılması ve açığa çıkarılan kalem işlerine yönelik hazırlanan raporun değerlendirilmesine ilişkin 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 05.05.2014 gün, 4908 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.05.2014 gün, 527 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254 ada, 49 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve yapı grubu 20.04.2012 gün, 226 sayılı kararımız ile I. (Birinci) Grup olarak belirlenen 
kilisenin onarımına yönelik mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
03.08.2006 gün, 601 sayılı kararı doğrultusunda raspa yapılarak açığa çıkarılan duvar resimlerinden 
bazı noktalarda sıvaların bırakması nedeniyle restoratör uzmanın kararımız eki 02.04.2014 günlü 
raporunda belirtildiği şekilde enjeksiyonla sağlamlaştırma yapılmasına ve yapıda sonradan eklenmiş 
yine kararımız eki krokiler üzerinde işaretlenmiş muhdes duvarların kaldırılabileceğine, uygulamanın 
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 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı 
uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yapılması gerektiğine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 82 - 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1075 - 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Talas Caddesinde yer alan ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Hava Şehitliği Abidesi ile Emir Ali Türbesinin bulunduğu Kartal Askeri Şehitliği ve çevresinde 
yapılması düşünülen çevre düzenlemesine ilişkin söz konusu bölgenin koruma alanının belirlenmesine 
yönelik Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 05.05.2014 gün ve 4915 sayılı ve 09.05.2014 gün ve 
5171 sayılı yazıları ile raportörlerinin 11.06.2014 gün ve 168 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Talas Caddesinde yer alan ve üzerinde tescilli Hava Şehitliği Abidesi 
ile Emir Ali Türbesinin bulunduğu alanda belirlenmesi istenen koruma alanının, taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli Seyyid Burhanettin Mezarlığı, Seyyid Burhanettin Türbesi ve Camii, Emir Erdoğmuş 
Türbesi, Döner Kümbet, Sırçali Kümbet, Mehmet Zengi Türbesi, Eski Hastane Binası (Memleket 
Hastanesi), Ahi Evran Tekkesi, EML Döküm Atölyesi, Makine Resim Atölyesi ve Metal İşleri Mobilya 
Dekorasyon Tesviye Bölümünü kapsayacak şekilde Kurulumuzun 29.01.2009 gün ve 1270 sayılı kararı 
ile belirlenen koruma alanının iptal edilerek, adı geçen tescilli taşınmazlar ile 10441 ada 1 parselde (eski 
439 ada 7 parsel) bulunan tescilli Hava Şehitliği Abidesi ile 664 ada 9 parselde (eski 439 ada 7 parsel) 
bulunan tescilli Emir Ali Türbesini de kapsayacak şekilde kararımız eki 1/1000 ölçekli imar planı 
üzerinde yeniden belirlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :82 - 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi :1076- 16.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, sit dışında, Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescilli yapıların koruma alanı sınırları içerisinde yer alan, 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Asvatzadzin Kilisesi ve Emir Sultan Türbe ve 
Mescidine cephe veren, büyük bir kısmı mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, 
tapunun 5801 ada 1 parselinde kayıtlı, bir kısmı belediyeye terk edilmiş alanda kalan taşınmaza ilişkin 
öneri plan tadilatının Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Melikgazi Belediyesinin
26.03.2014 gün ve 2637 sayılı ve 14.05.2014 gün ve 3940 sayılı yazıları; konuya ilişkin, Kayseri 
Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ve Kayseri Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 215 sayılı kararı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 13.05.2014 gün 493 sayılı ve 09.06.2014 gün 567 sayılı raporları okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, sit dışında, Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescilli yapıların koruma alanı sınırları içerisinde yer alan ve 
GEEAYK’nun 12.04.1984 gün ve A/2125 sayılı kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş 
Asvatzadzin Ermeni Kilisesine ve GEEAYK’nun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescillenmiş Emir Sultan Türbe ve Mescidine cephe veren, büyük bir kısmı 
mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, tapunun 5801 ada 1 parselinde kayıtlı, bir 
kısmı belediyeye terk edilmiş alanda kalan taşınmazda yapılan Melikgazi Belediyesinin 14.05.2014 
tarih ve 3940 sayılı yazı eki öneri 1/1000 ölçekli imar planı düzenlemesi ve buna ilişkin plan açıklama 
raporunda 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli Asvatzadzin Kilisesi ve Emir Sultan Türbe ve Mescidi 
açısından sakınca olmadığına, söz konusu parseli içeren koruma alanında 1/1000 ve 1/5000 ölçekli 
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamayacağına, plan onama sınırları içerisinde 
yapılan plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler 
açısından Belediyesi sorumluluğunda olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 82 - 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1077 - 16.06.2014 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 hazırlanan revize müdahale ve restorasyon 
projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2014 gün ve 
6186 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.06.2014 gün 
ve 608 sayıyla kayıtlı raporu 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 revize müdahale paftası, 
ve restorasyon projesinin üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, müze işlevi doğrultusunda 
hazırlanacak teşhir - tanzim projesinin de ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 
uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. 
Maddesinin “b” ve “g” bentleri uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 82 - 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1078 - 16.06.2014 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 Kayseri Lisesinde bahçenin kuzey 
batısına öğrenci girişinin bulunduğu kısma nizamiye binası yapılması ve bahçe duvarının 
yenilenmesine yönelik hazırlanan projenin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin 22.04.2014 gün, 4427 sayılı ve 02.06.2014 gün, 6162 sayılı yazıları ile konuya ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 04.06.2014 gün ve 556 sayıyla kayıtlı raporu 
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 tescil edilen, yapı grubu 1. grup olarak belirlenmiş Kayseri Lisesinde bahçenin 
kuzey batısına öğrenci girişinin bulunduğu kısma nizamiye binası yapılması ve bahçe duvarının 
yenilenmesine yönelik hazırlanan projenin bahçe duvarının yüksekliğine yönelik üzerinde yapılan 
düzeltme ile uygun olduğuna, uygulamanın 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 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda 
yapılması gerektiğine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 82 - 16.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1079 - 16.06.2014 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, 1558 ada 
337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363, 364 nolu, parsellerde kayıtlı, mevcutta otopark alanı olarak 
planlı alanın özel yatırımcıya imkan sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatıyla 
ticaret taramalı otopark alanı olarak planlandığı, yapılan plan değişikliğinin Kurulumuzca 
değerlendirilerek konuya yönelik görüşlerimizin bildirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2014 gün ve 5129 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin 17.05.2013 gün ve 452 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.06.2014 gün, 568 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Camikebir Mahallesinde, sit dışında bulunan, tescilli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, 1558 ada 
337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363, 364 nolu, parsellerde kayıtlı, mevcutta otopark alanı olarak 
planlı alanın 24.10.2014 gün, 1072 sayılı yla ticaret taramalı otopark alanı olarak planlanmasına ilişkin 
kararımız eki 1/5000 ölçekli öneri plan tadilatında ve plan açıklama raporunda 2863 sayılı yasa 
kapsamında tescilli yapılar açısından sakınca olmadığına, söz konusu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı ve her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine, 
ayrıca 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan parsellere yönelik plan 
değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler açısından 
Belediyesinin sorumluluğunda olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 82 -  16.06.2014 
Karar no ve tarih : 1080 -  16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez Melikgazi İlçesinde, Yanıkoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan ve tapunun 
37 pafta, 1596 ada, 256 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Emir Şahap Türbesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik projesi 
ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 17.12.2013 gün, 4279 
sayılı yazısı ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının
16.06.2014 günlü raporu okundu raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Merkez Melikgazi İlçesinde, Yanıkoğlu Mahallesinde, sit dışında yer alan ve tapunun 
37 pafta, 1596 ada, 256 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tescilli Emir Şahap 
Türbesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik projesi ve tesisat açıklama raporunun uygun olduğuna 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 82 - 16.06.2014
: 1081 - 16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bozatlıpaşa Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
80 pafta, 286 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Bozatlıpaşa Mahallesi Vakfına ait, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2010 gün, 1734 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve yapı grubu birinci grup olarak 
belirlenmiş Narlı Mescidinin onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, müdahale ve 
restorasyon projesi ile raporlarının değerlendirilmesine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün 01.04.2014 gün, 1233 sayılı ve 09.06.2014 gün, 2377 sayılı yazıları ile konuya ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.06.2014 gün, 582 sayıyla kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bozatlıpaşa Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
80 pafta, 286 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Bozatlıpaşa Mahallesi Vakfına ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Narlı Mescidinin onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve 
raporunun cephe ve detay çizimleri üzerinde yapılan düzeltme ile uygun olduğuna, restitüsyon 
önerisinin dönem mescitleri ile karşılaştırılmalı şekilde kapsamlı hazırlanarak Kurulumuza sunulması 
gerektiğine, restorasyon projesinin de bundan sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 82 -16.06.2014 
Karar no ve tarih : 1082 -16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mustafa Necip Mahallesi, tapunun 269 ada, 52 parsel numarasında 
kayıtlı, kentsel sit alanın dışında ancak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde; 
etkileşim geçiş alanında kalan taşınmazın imar planına aykırı olarak sıva ve boya ile kaplanmış 
olduğundan halen Belediyesince yapımı devam eden “Kayseri Mahallesi” ile bölgenin genel dokusuna 
ters düştüğü belirtildiği ve söz konusu yapının bölgenin dokusuna uygun hale getirilmesi için gereğinin 
yapılması istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 26.03.2014 gün ve 3115 sayılı 
yazıları, Müdürlük raportörlerinin 13.06.2014 gün ve 597 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mustafa Necip Mahallesi, tapunun 269 ada, 52 parsel numarasında 
kayıtlı, kentsel sit alanın dışında ancak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde; 
etkileşim geçiş alanında kalan taşınmazın imar planına aykırı olarak sıva ve boya ile kaplanmış 
olduğundan halen Belediyesince yapımı devam eden “Kayseri Mahallesi” ile bölgenin genel dokusuna 
ters düştüğü belirtildiği ve söz konusu yapının bölgenin dokusuna uygun hale getirilmesi için gereğinin 
yapılması isteminin; söz konusu taşınmazın tescilli olmaması herhangi bir tescilli yapıya doğrudan 
cephe vermemesi etkileşim geçiş sahasında kalmasına rağmen Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma 
Bölge Kurulunun 14.08.2012 gün ve 329 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Koruma Amaçlı Revizyon 
Uygulama İmar Planında etkileşim geçiş alanına ilişkin herhangi bir hüküm olmamasından dolayı 
konuya ilişkin 2863 sayılı yasa kapsamında yapılacak işlem bulunmadığından konunun belediyesince 
değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: S2 - 16.06.2014
Karar No. Ve Tarihi : 10S3- 16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Nazım Bey Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
269 ada, 37 parselinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yer alan konutun yıkılma 
tehlikesi arz etmesi sebebiyle, yıkım talebinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Melikgazi Belediye 
Çevre ve İmar Denetim Şefliğinin, 17.07.1013 gün ve 5514 sayılı yazısı, konuya ilişkin Müdürlük 
raportörlerinin 11.10.2013 gün, 984 sayılı raporu okundu, konuya ilişkin Kurulumuzun 11.10.2013 
gün ve 822 sayılı kararı okundu; Kurulumuzca 16.06.2014 tarihinde yerinde yapılan inceleme ve 
dosya incelemesi sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Nazım Bey Mahallesi’nde ve sit alanı dışında yer alan, tapunun 
269 ada, 37 parselinde yer alan taşınmazda bulunan yapının 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 
tescilinin değerlendirilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 82 -  16.06.2014 
Karar no ve tarih :1084 -  16.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı Onana sınırları 
içinde kalan Şehit Nazımbey Mahallesine ait hazırlanan alt yapı (Kanalizasyon, İçme suyu ve 
Doğalgaz) projelerinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 30.04.2014 tarih, 204/4740 ile 08.05.2014 tarih, 222/5078 sayılı yazıları, 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.06.2014 tarih, 598 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı Onana sınırları 
içinde kalan Şehit Nazımbey Mahallesine ait hazırlanan alt yapı (Kanalizasyon, İçme suyu ve 
Doğalgaz) projelerinin kararımız ekinde de yer alan plan ve projeler doğrultusunda, tescilli yapılara 
ve alana yönelik gerekli güvenlik önlemleri alınarak Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda, 
KUDEB denetiminde, ayrıca kazı ve hafriyat çalışmalarının Koruma Amaçlı İmar Planı gereği 
Kayseri Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılması şartıyla uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 83 - 17.06.2014
: 1085 - 17.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.03.1980 gün, 1789 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Tekgöz Köprüsünün onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar 
analizi, müdahale, restorasyon, elektrik, cephe aydınlatma projesi ve raporlarının değerlendirilmesine 
yönelik Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün 21.04.2014 gün, 69282 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 02.06.2014 gün, 548 sayıyla kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Tekgöz Köprüsünün yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. (Birinci) grup olarak 
belirlenmesine, köprünün onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar analizi, müdahale, 
restorasyon, elektrik, cephe aydınlatma projesi ve raporlarının restitüsyon çizimi üzende yapılan 
düzeltme ile uygun olduğuna uygulamanın 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 “f  ’ bendi uyarınca Koruma Uygulama Denetim 
Bürosu uzmanları denetiminde ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
03.05.2006 gün, 716 sayılı ilke kararı uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğünün ve 22.03.2001 gün, 
680 sayılı ilke kararı uyarınca proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı 
projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının 
Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 83 - 17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1086 - 17.06.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanı içinde 
bulunan, tapuda 34 pafta, 71 ada, 2 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazın üst katına ev 
yaptırılmak istendiğine ilişkin İncesu Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2014 gün, 306 
sayılı yazısı ve konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 12.06.2014 gün, 593 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karakoyunlu Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanı içinde bulunan, 
tapuda 34 pafta, 71 ada, 2 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazın üst katına ev 
yaptırılması talebinin Kurulumuzun 25.03.2014 tarih ve 1006 sayılı kararıyla ilkesel olarak uygun 
bulunan ancak düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilecek olan İncesu 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı notları doğrultusunda ve 2863 sayılı yasa kapsamında uygun 
olmadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 83 -  17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1087 -  17.06.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesinde, Yukarı mahallesinde, koruma amaçlı imar planı onama sınırları 
içerisinde, kentsel sit alanı dışında bulunan, tapunun 17 pafta, 38 ada, 11 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Amerikan Koleji (Beden Terbiyesi Tesisleri) binasının onarımına yönelik 
hazırlanan restitüsyon, malzeme-hasar analiz paftaları, restorasyon projeleri ile sanat tarihi, 
restitüsyon, restorasyon raporlarının Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 15.04.2014 gün ve 3600 sayılı sayılı 
yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.06.2014 tarihli raporu 
okundu, raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesinde, Yukarı mahallesinde, koruma amaçlı imar planı onama sınırları 
içerisinde, kentsel sit alanı dışında bulunan, tapunun 17 pafta, 38 ada, 11 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Amerikan Koleji (Beden Terbiyesi Tesisleri) binasının onarımına yönelik 
hazırlanan restitüsyon, malzeme-hasar analiz paftaları, restorasyon projeleri ile sanat tarihi, 
restitüsyon, restorasyon raporlarının uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim 
Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik’in Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. Maddesinin “b” ve “g” 
bentleri uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma 
Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 6S0 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda 
yaptırılmasına gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 83 - 17.06.2014
Karar No. ve Tarihi : 1088 - 17.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas İlçesi, Kuruköprü Mahallesinde, sit dışında bulunan, 1073 parsel ve kadastro 
harici alanda yer alan mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.1988 gün, 
177 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Roma Su Kemerlerinin 
koruma alanında kalan mevcutta 15 m olarak planlı Kuruköprü - Çatakdere bağlantısını sağlayan yolun 
20 m olarak planlanması amacıyla, 1/5000 ölçekli K35-d-09-b, K35-d-10-a ve K35-d-10-d paftalarında 
hazırlanmış ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.11.2013 tarih ve 839 sayılı kararı ile 
onaylanmış nazım imar planı değişikliğine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının K35-d-09-b-3-a, 
K35-d-09-b-3-b, K35-d-09-b-3-c, K35-d-09-b-3-d, K35-d-10-a-3-d, K35-d-10-a-4-a, K35-d-10-a-4-c, 
K35-d-10-a-4-d, K35-d-10-d-1-b ve K35-d-10-d-2-a paftalarında hazırlanan imar planı değişikliğinin 
Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine yönelik, Talas Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 11.03.2014 gün, 711 sayılı yazısı, Talas Belediyesinin 11.02.2014 gün ve 37 nolu meclis 
kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.04.2014 gün, 
415 sayılı ve 09.06.2014 gün, 566 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas İlçesi, Kuruköprü Mahallesinde, sit dışında, 1073 parsel ve kadastro harici 
alanda yer alan mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.1988 gün, 177 
sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Roma Su Kemerlerinin 
koruma alanını da kapsayan K35-d-09-b-3-a, K35-d-09-b-3-b, K35-d-09-b-3-c, K35-d-09-b-3-d, K35-d- 
10-a-3-d, K35-d-10-a-4-a, K35-d-10-a-4-c, K35-d-10-a-4-d, K35-d-10-d-1-b ve K35-d-10-d-2-a 
paftalarında hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinde Roma Su Kemerlerinin sınırları ve 
yerinin net olarak görünmemesi sebebiyle tescilli Roma Su Kemerlerinin imar planı paftalarına 
işlenmesine ve yapının yerinde incelenmesi gerektiğine, incelendikten sonra konunun tekrar 
değerlendirileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 83 - 17.06.2014 
Karar No. Ve Tarihi : 1089 -17.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 542 
ada, 1 parselinde yer alan taşınmazda yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan galeri 
boşluğunun incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik Talas Belediye Başkanlığının
28.05.2014 tarih ve 966 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
12.06.2014 tarih ve 564 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 542 
ada, 1 parselinde yer alan taşınmazda ortaya çıkan galerinin fonksiyonunun ve korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyıp taşımadığının anlaşılabilmesi için Kayseri Müze 
Müdürlüğünce yapılacak kazı çalışmasından sonra çıkacak veriler doğrultusunda hazırlanacak 
rapor, bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesinden sonra konunun yeniden 
değerlendirilmesine; bu aşamada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, taşınmazda herhangi bir 
inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 83 - 17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1090 - 17.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Han Mahallesinde ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde 
bulunan, tapunun 100 ada, 38 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli olmayan ancak Koruma Amaçlı İmar Planına göre Korunacak tescilli sokağa cephe veren 
taşınmazda yola terkin işlemi yapılması istemine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 16.05.2014 gün ve 
1481 sayılı yazısı, konuya ilişkin alınan 14.05.2014 tarih, 96 Sayılı Belediye Encümen Kararı, Müdürlük 
raportörlerinin 11.06.2014 gün ve 584 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Han Mahallesinde ve Talas Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde 
bulunan, tapunun 100 ada, 38 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli olmayan ancak Koruma Amaçlı İmar Planına göre Korunacak tescilli sokağa cephe veren 
taşınmazda yola terkin işlemi yapılmasında; uygulamanın Talas Koruma Amaçlı İmar Planı gereği 
olması ve tescilli taşınmazların mahiyetine olumsuz etkisi olmadığı görüldüğünden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında bir sakıncanın olmadığına, konunun mevzuatları açısından Belediyesince değerlendirilmesi 
gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 83 -17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1091- 17.06.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Köseoğlu Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, üzerinde dört adet 
mezar olduğundan dolayı taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olup bitişiğinde yine tescilli 
Kayyumzade Camii olan tapunun 543 ada, 2 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı 
taşınmazın Yozgat Belediye Başkanlığı ile trampa edilmesi ve söz konusu parselde yapılmış olan 
park ve bahçe düzenleme konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 18.04.2014 tarih, 77193 sayılı, Yozgat Tapu Müdürlüğünün
29.04.2014 gün, 649 ile 12.05.2014 gün, 668 sayılı yazıları, trampa konusuna ilişkin alınan
20.11.2013 tarih, 478 sayılı Belediye Encümen Kararı, raportörlerinin 03.06.2014 gün ve 549 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Yozgat ili, Merkez, Köseoğlu Mahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, üzerinde dört adet 
mezar olduğundan dolayı taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olup bitişiğinde yine tescilli 
Kayyumzade Camii olan tapunun 543 ada, 2 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı 
taşınmazın Yozgat Belediye Başkanlığı ile trampa edilmesinde; tescilli taşınmazda yapılacak her 
türlü fiziki ve inşai uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması şartıyla 2863 sayılı 
Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına, ayrıca tescilli parselde yapılmış olan park ve bahçe 
düzenlemesinin tescilli parsellerin mahiyetine olumsuz etkisi olmadığı görülmüş olup yapılan park 
ve bahçe düzenlemesine yönelik Çevre Düzenleme Projesinin hazırlanarak ivedilikle Kurulumuza 
sunulması ve alınacak karara göre işlem yapılması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : S3 -17.06.2014 
Karar no ve tarih : 1092-17.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi güzergahının Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde tescil edilen kültür 
varlıklarına ilişkin alınan Kurulumuzun 25.03.2014 tarih ve 1011 sayılı kararı gereği hat güzergahı 
ile sit alanlarının ilişkilendirildiği 1/25000 ölçekli haritaların ve revize projesine ait güzergah 
koridorunun Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.’nin
06.05.2014 tarih ve 342 sayılı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2014 tarih 
ve 113481 sayılı yazıları; konuya ilişkin Kurulumuzun 25.03.2014 tarih ve 1011 sayılı kararı ile 
Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 11.06.2014 tarih ve 580 sayılı dosya inceleme raporu okundu; 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
• Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Yozgat ili sınırları içerisinde kalan bölümünde 

güzergahın, mevcut sit alanlarının dışına çıkarıldığı anlaşıldığından güzergahta çalışma 
yapılmasında 2863 sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına, ancak yapılacak olası hafriyat 
çalışmaları sırasında, herhangi bir buluntuya veya kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı 
yasanın 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın müze müdürlüğüne veya köyde 
muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verilmesi gerektiğine;

• Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tuzla Köprüsü ile sit alanlarının 
yakınında bulunana hat koridorunda yapılacak olası çalışmaların ise, mevcut sit alanlarına hiçbir 
şekilde inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması, belirlenen sit alanı sınırları dışında mevcut sit 
alanlarına ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tuzla köprüsüne zarar 
vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınarak Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde ve ilgili 
işin proje ve yapım müteahhitlerinin sorumluğunda yürütülmesinde 2863 sayılı kanun 
kapsamında sakınca olmadığına; tescilli alanlar dışında yapılacak olası hafriyat çalışmalarında 
herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 83 - 17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1093- 17.06.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü, Battalhöyüğü Mevkii’nde yapılan incelemelerde Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Battalhöyüğü 2 Tümülüsü’nün tescilinin 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.02.2014 tarih ve 201 
sayılı raporu ile tümülüsün tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
28.02.2014 tarih ve 202 sayılı; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 44498 
sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2014 tarih ve 
251768 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü’nde bulunan, tapunun 143 ada, 49, 53 ve 55 no.lu 
parsellerinde yer alan Battalhöyüğü 2 Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle 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; tümülüste kaçak kazı yapılması suretiyle 
2863 sayılı kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına; tümülüsteki mevcut 
kaçak kazı çukurlarının Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde yerel yönetim 
birimlerince, Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve 
tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Yozgat Valiliğince alınarak, söz konusu alanın 
belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.



KARAR

Toplantı no ve tarih: 83 - 17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1094 - 17.06.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kaplıcalar Mahallesinde bulunan I. ve III. Derece arkeolojik 
sit alanında kalan tescilli Roma Hamamının bitişiğinde yer alan, kamulaştırma işlemleri devam 
eden tapunun 89 ada 2 parselinde kayıtlı tescilsiz yapıların yıkım istemine ilişkin Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 05.05.2014 gün ve 537 sayılı yazısı konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 16.06.2014 gün ve 605 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 alanındaki tescilli Roma Hamamının III. derece arkeolojik sit alanında kalan kısmında yer 
alan tapunun 89 ada, 2 parsellerinde kayıtlı olan yapıların, 2863 sayılı yasa kapsamına giren 
özellikler taşımadığından, 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.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : S3 - 17.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 109S- 17.06.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez Yukarı Çatak Mahallesinde bulunan, tapunun 5 pafta, 180 ada, 8 
parsel numarasında kayıtlı Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve Haziresinin tescillenmesi 
istemiyle hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Sivas 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 17.02.2014 gün ve 290 sayılı yazısı ve taşınmazın tesciline 
ilişkin görüşleri içeren, Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
28.04.2014 gün ve 130407 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
02.05.2014 gün ve 527 sayılı yazısı ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.04.2014 tarih ve 3S7 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat ili, Merkez Yukarı Çatak Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun S 
pafta, 1S0 ada, S parsel numarasında Şeyh Muhittin Manevi Şahsiyeti Vakfı adına kayıtlı 
taşınmaz üzerinde yer alan, Tekke Evi ve bahçesinde bulunan 3 adet mezar taşından ibaret 
hazirenin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 
sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen 
kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, yapı grubunun “I.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/500 
ölçekli kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında 
yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 - 18.06.2014
Karar No. ve Tarihi : 1096 - 18.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Hazine adına kayıtlı 
tescilli Erzak Ambarı’nın bulunduğu 1591 ada 1892 numaralı parselde nazım imar planı değişikliği 
istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.05.2014 gün ve 5692 sayılı yazısı ve 
Müdürlük raportörlerinin 04.06.2014 gün ve 555 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında bulunan, Hazine adına kayıtlı 
tescilli Erzak Ambarı’nın bulunduğu 1591 ada 1892 numaralı parselde kararımız eki 1/5000 ölçekli 
ölçekli nazım imar planı değişikliğinde 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli yapılar açısından sakınca 
olmadığına 3194 sayılı İmar Kanunun Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin ‘’c’’ 
bendi uyarınca eksilen 6000m2’lik yeni alanın bölgesinde ihdas edilmesi sonrasında uygulamaya 
geçilebileceğine ve 3194 satılı imar kanununun plan yapım yönetmeliğinin söz konusu parsellere yönelik 
her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesine ve 1/5000 Ölçekli nazım imar planı 
onama sınırları içerisinde yer alan söz konusu parsellere yönelik plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler açısından Belediyesince değerlendirilmesi 
gerektiğine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 - 18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1097 - 18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.01.2013 gün ve 479 sayılı kararı ile yapı grubu I. 
Grup olarak belirlenen Beşparmak Türbesinin koruma alanında kalan 1607 ada, 3547 nolu parselde, 
Beşparmak Türbesinin bulunduğu alanın, yeşil alan olarak; otopark alanı olarak planlı yerin ise askeri 
alan olarak planlanmasına yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 23.05.2014 tarih ve 5693 sayılı 
yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarih ve 177 sayılı kararı, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.06.2014 gün ve 596 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında yer alan, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.01.2013 gün ve 479 sayılı kararı ile yapı grubu I. 
Grup olarak belirlenen Beşparmak Türbesinin koruma alanında kalan, Beşparmak Türbesinin bulunduğu 
alanın, yeşil alan olarak; otopark alanı olarak planlı yerin ise askeri alan olarak planlanmasına yönelik 
kararımız eki tescilli mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1607 ada 3547 parselde yapılması düşünülen öneri 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna ilişkin plan açıklama raporunda 2863 sayılı yasa 
kapsamında tescilli Beşparmak Türbesi açısından sakınca olmadığı, plan onama sınırları içerisinde 
yapılan plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler 
açısından Belediyesi sorumluluğunda olduğu, 1607 ada, 3547 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı ve her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine 
karar verildi.

T.C.
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KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 -18.06.2014
Karar No. ve Tarihi : 1098-18.06.2014

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 zemininin tuğla ile döşenmesi istemine yönelik Kayseri 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 12.05.2014 gün ve 1907 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.06.2014 gün, 610 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 zemininin tuğla ile döşenmesi isteminin orijinalinde olan bir 
uygulama olmaması nedeniyle uygun olmadığına; türbe zemininin orijinali olan sıkıştırılmış toprakla 
kaplanmasının uygun olduğuna karar verildi.
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KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 - 18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1099 - 18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayaönü Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, Sarraf Sokak 
No:12’de yer alan, tapunun 235 ada 20-21nolu parsellerde Hazine ve özel mülkiyet adına kayıtlı tescilli 
taşınmazın maili inhidam arzetmesi nedeniyle yıkılması istemine ilişkin Pınarbaşı Belediye 
Başkanlığının 27.05.2014 gün ve 556 sayılı yazısı, Pınarbaşı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün
20.05.2014 gün ve 336 sayılı yazısı, Doğan Aykan’ın 21.05.2014 gün ve 1367 sayılı dilekçesi, Müdürlük 
raportörlerinin 05.06.2014 gün ve 561 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayaönü Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, Sarraf Sokak 
No:12’de yer alan, tapunun 235 ada 20-21 nolu parsellerde Hazine ve özel mülkiyet adına kayıtlı, batı 
yönünde bulunan yola cephe veren; Kurulumuzun 27.08.2009 gün, 1451 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının daha fazla zarar görmemesi ve mevcut mimari 
verilerinin değerlendirilebilmesi için Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı 
gereği ivedilikle rölöve-restütisyon-restorasyon projelerinin hazırlanmasına, yapının sağlam bölümlerinin 
zarar görmesini engelleyecek şekilde, askıya alma vb. metotlarla ivedilikle güvenlik tedbiri alınması 
gerektiğine karar verildi.
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KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 - 18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1100 - 18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayaönü Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, Yıldız Sokak 
No:6’da yer alan, tapunun 106 ada, 9 (yeni 14-15) parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tescilli 
taşınmazın maili inhidam arzetmesi nedeniyle gereğinin yapılması istemine ilişkin Pınarbaşı 
Kaymakamlığının 20.05.2014 gün ve 336 sayılı yazısı ve Müdürlük raportörlerinin 10.06.2014 gün ve 
572 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Kayaönü Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, Yıldız Sokak 
No:6’da yer alan, tapunun 106 ada, 9 (yeni 14 ve 15) parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 13.07.1984 tarih, 337 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 27.08.2009 tarih ve 1451 sayılı kararıyla tescili devam eden ve yapı grubu belirlenen yapının 
daha fazla zarar görmemesi ve mevcut mimari verilerinin değerlendirilebilmesi için Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereği ivedilikle rölöve-restütisyon-restorasyon 
projelerinin hazırlanmasına, yapının sağlam bölümlerinin zarar görmesini engelleyecek şekilde, 
ivedilikle güvenlik tedbirinin belediyesince alınması gerektiğine ve onarımına yönelik çalışmaların 
başlatılmasına karar verildi.



KARAR

Toplantı no ve tarih : 84 -18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1101 -18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Aslanbeyli Köyünde 13.03.2014 tarihinde meydana gelen 
kaçakçılık olayı sonucunda tespit edilen bir adet mezar steli ve iki adet mimari parçanın, daha 
fazla tahrip olmaması için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.02.2012 tarih, 
25 nolu İlke Kararı ve savcılık Kararı gereği Müze Müdürlüğüne nakledilmiş olmasına ilişkin 
Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 1060 sayılı yazısı ve 
konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 gün ve 2014/23 sayılı 
raporu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Aslanbeyli Köyünde 13.03.2014 tarihinde meydana gelen 
kaçakçılık olayı sonucunda tespit edilen bir adet mezar steli ve iki adet mimari parçanın, daha 
fazla tahrip olmaması için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.02.2012 tarih, 
25 nolu İlke Kararı gereği Müze Müdürlüğünce yapılmış olan nakil işlemin uygun olduğuna 
karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
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Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih : 84 -18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1102 -18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar ilçesi, idris mahallesi, 267 ada, 10 parselde bulunan tescilli Ulu 
Cami’nin koruma alanı içerisinde yer alan, yazı eki harita üzerinde işaretli alanda bulunan 
hamam, wc, ve şadırvan alanlarının hem tescilli yapıya görüntü kirliliği oluşturması hem de atıl 
durumdaki bu yapıların yıkılarak temizlenmesi gerektiği, parselin tescil koruma sınırında 
bulunmasından dolayı 2863 sayılı Yasaya göre sakınca olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi 
hususunda Yeşilhisar Belediye Başkanlığı’nın 24.04.2014 gün 319 sayılı yazısı, Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.09.1991 gün ve 1112 sayılı ve 25.10.1991 
gün ve 1133 sayılı kararı, Yeşilhisar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 09.04.1994 gün ve 1994/57 
sayılı kararı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 29.05.2014 tarih ve 539 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris Mahallesinde, sit alanı dışında ve Gayrımenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.04.1977 gün ve A-423 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Ulu Camii’nin (Camii Kebir) koruma alanı 
içerisinde yer alan, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesi’ne ait, tapunun 6 pafta, 267 ada, 9 no’lu 
parseli üzerinde bulunan taşınmazların (hamam,wc ve şadırvan) inşasında Kurulumuzdan izin 
alınmadığı anlaşıldığından, uygulamayı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, söz 
konusu hamam, şadırvan ve wc’nin ilgililerce gerekli tedbirlerin alınarak tescilli taşınmaza 
zarar vermeden kaldırılması gerektiğine karar verildi.
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KARAR

Toplantı no ve tarih: 84 -18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1103 -18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesinde bulunan, Soğanlı Vadisinin bölge turizmine kazandırılması 
çalışmalarına esas olmak üzere söz konusu vadide bulunan yeraltı şehrinde temizlik çalışması 
yapılmasının Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2014 tarih ve 
64741 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü, temizlik çalışması yapılacak alanın “Doğal-Arkeolojik’’ sit 
alanı olmasından dolayı gerekli kararın çıkartılması talebine ilişkin Müze Müdürlüğü’nün 20.05.2014 
gün ve 445 sayılı yazısı ve eklerinin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Kayseri Valiliği, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.05.2014 gün ve 1789 sayılı yazısı ve eki Kayseri Müze 
Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2014 gün 2014/43 sayılı teknik raporu ve Kurul Müdürlüğü 
raportörlerinin 10.06.2014 tarih ve 573 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Köyünde bulunan, Kurulumuzun 26.02.2009 gün ve 1310 
sayılı kararı ile 1.derece doğal ve 2.derece arkeolojik sit alanı olarak nihai sınırları belirlenen Soğanlı 
Ören yeri içerisinde ve kararımız eki 1/1000 ölçekli harita üzerinde işaretli alan da bulunduğu 
belirtilen yeraltı şehrinin tespitine yönelik temizlik çalışmasının, Kayseri Müze Müdürlüğü 
sorumluluğunda, sit alanına zarar vermeden, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabileceğine, 
ancak uygulamanın; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol (Çakışan alanlara ilişkin başvurular öncelikle kültürel değerler yönünden ilgili Koruma 
Bölge Kurulunca değerlendirilir. Kültürel değerler açısından alınan karar ile birlikte doğal değerler 
açısından da değerlendirme yapılarak Koruma Bölge Komisyonunca nihai karar alınır.) gereği söz 
konusu talebin Koruma Bölge Komisyonunca doğal değerler açısından da değerlendirme yapılıp 
uygun bulunması durumunda yapılabileceğine, uygulama sonucuna ilişkin ilgililerince hazırlanacak 
rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
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KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 84 - 18.06.2014
Karar No. ve Tarihi : 1104 - 18.06.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere mevkiinde, sit dışında yer alan ile ilgili 
olarak Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere Kayseri 
ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere Mevkii’nde, kaçak kazı yapılan yerin 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiaat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıklarından olup olmadığı hususunda bilgi verilmesine yönelik Develi Cumhuriyet 
Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 01.04.2014 tarih ve 2014/272 sayılı yazısı ve ekleri, Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 gün, 450 sayılı raporu, Kurulumuzun 16.05.2014 gün ve 
1063 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.06.2012 gün ve 595 sayılı 
raporu, raportörün açıklamaları ile dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi, Kurulumuzun almış 
olduğu 16.05.2014 gün ve 1063 sayılı kararı gereği Kurulumuzca 17.06.2014 tarihinde yerinde yapılan 
inceleme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çomaklı Köyü, Değirmendere mevkiinde, sit dışında bulunan, kararımız 
eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak işaretli alanda yer alan kaya oyma mekanların 2863 
sayılı kanun kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil 
işlemlerinin başlatılmasına, söz konusu alanda yer alan kuyu çevresinde can ve mal güvenliğini 
sağlamaya yönelik güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 84 - 18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1105 - 18.06.2014 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, Develi 
ilçesi, Çayırözü Köyü’nde bulunan höyüğün tescilinin değerlendirilmesine yönelik Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 267080 sayılı yazısı ile bahse konu höyüğün 
tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih ve 788 sayılı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 
251623 sayılı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 44501 sayılı, 
Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.04.2014 tarih ve 3015 sayılı görüş 
yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 14.02.2014 tarih ve 167 sayılı raporu 
okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çayırözü Köyü’nde bulunan, tapunun 331, 332, 333, 340, 341,342, 
343, 345 ve 349 parsellerinde yer alan Kuyu Tepesi Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita 
belirlenen şekliyle 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.



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı no ve tarih: 84 -  18.06.2014 
Karar no ve tarih : 1106 -  18.06.2014

Kayseri ili, Develi ilçesi, Reşadiye Mahallesi, Şehit Selçuk ÖZDİL sokakta, sit alanı dışında 
bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kültür varlıklarına ilişkin Kurulumuzun 03.11.2011 
gün ve 73 sayılı kararıyla belirlenmiş koruma alanında kalan aynı zamanda tescilli parsele (Aslanlı 
Konak) cephe veren, tescilli olmayan tapunun 541 ada, 8, 9 ve 10 parsel numarasında özel 
mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan tehlike arz ettiği belirtilen binanın yıkımının 
yapılarak hafriyatının temizlenmesi istemine ilişkin Develi Belediye Başkanlığının 14.05.2014 
tarih, 4113 sayılı yazıları, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 03.06.2014 tarih, 550 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Reşadiye Mahallesi, Şehit Selçuk ÖZDİL sokakta, sit alanı 
dışında bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kültür varlıklarına ilişkin Kurulumuzun 
03.11.2011 gün ve 73 sayılı kararıyla belirlenmiş koruma alanında kalan aynı zamanda tescilli 
parsele (Aslanlı Konak) cephe veren, tescilli olmayan tapunun 541 ada, 8, 9 ve 10 parsel 
numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan tehlike arz ettiği belirtilen 
binanın gerekli can ve mal güvenliği sağlanarak yıkımının yapılarak hafriyatının yapılmasında 
2863 sayılı Kanun kapsamında bir sakıncanın olmadığına, konunun mevzuatları gereği 
Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 84 - 18.06.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1107 - 18.06.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Burunören Köyü, Üçtepeler Mevkii’nde bulunan ve Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2003 tarih ve 3398 sayılı kararıyla 1. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Üçtepeler Tümülüsleri’nden kuzey yönde yer alan 
tümülüste, kaçak kazı sonucunda göçük meydana geldiği ve 2 kişinin göçük altında kalarak öldüğü 
belirtilerek söz konusu tümülüste daha fazla tahribatın yaşanmaması ve özendirici kaçak kazıların 
gerçekleşmemesi amacıyla Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısı yapılmasının 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun görüldüğü belirtilerek, kurtarma kazısı 
izninin Kurulumuzda değerlendirilmesi hususundaki Kayseri Müze Müdürlüğü’nün 03.06.2014 
tarih ve 485 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 11.06.2014 tarih ve 
581 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Burunören Köyü, Üçtepeler Mevkii’nde bulunan ve 1. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Üçtepeler Tümülüsleri’nden kuzey yönde yer alan tümülüste 
Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısı yapılması talebinin uygun olduğuna, kazı 
sonucuna yönelik hazırlanacak raporun bilgi amaçlı Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.
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Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 3342 ada 1 
numaralı 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, tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksinin 
bir parçası olan ve mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.01.2004 gün ve 
3510 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve yapı grubu II. Grup 
olarak belirlenen Sümerbank Lojmanları Tip IV Dış Vazife Evlerinden 1 nolu elektrik ve mekanik 
projelerinin değerlendirilmesine yönelik Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı’nın 10.06.2014 gün, 617 sayılı ve 11.06.2014 gün, 621 sayılı yazıları ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 13.06.2014 gün ve 599 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde ve sit dışında bulunan, tapunun 3342 ada 1 
numaralı 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 Sümerbank Fabrika Kompleksinin bir parçası olan, Sümerbank Lojmanları Tip IV Dış 
Vazife Evleri İçerisinde yer alan, I nolu lojmana ilişkin hazırlana elektrik ve mekanik projelerinin uygun 
olduğuna, basit onarım kapsamına giren uygulamaların yapılabileceğine, esaslı onarım kapsamına giren 
onarımlar için gerekli projelerinin hazırlanarak Kurulumumuza sunulması gerektiğine karar verildi.
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Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Ağçaşar Köyü, iğdecik Mevkiinde 02.02.2014 gününde 
izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kazı yaptığı yerin memleket haritasında ki 
işaretlenmiş durumu ile GPS cihazıyla tespit edilmiş coğrafi koordinat bilgilerinin 
gönderildiği, harita ve koordinat bilgileri gönderilen ve kazı yapılan bu yerin sit alanı ya da 
2863 sayılı Kanun kapsamında koruma alanı olup olmadığı konusunda Yahyalı Cumhuriyet 
Başsavcılığına bilgi verilmesi, bu yerin sit alanı yada koruma alanı olması durumunda buna 
ilişkin belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesi istemine ilişkin Yahyalı Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın 12.02.2014 gün ve 2014/103 esas sayılı yazısı, Konuya ilişkin görüşleri 
içeren, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.03.2014 gün ve 1023 sayılı, 
Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 002546 sayılı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2014 gün ve 
62770 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün
28.03.2014 gün 252163 sayılı görüş yazıları ve konuya ilişkin Müdürlük raportörlerinin
13.03.2014 gün ve 279 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Ağçaşar Köyü, İğdecik Mevkiinde, tapunun 129 ada, 27,28 
parsel numarasında köy tüzel kişiliği ve özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer 
alan, kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/2000 ölçekli 
kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli İğdecik Nekropol alanının, 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 bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından 
ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda 
yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan çukurların Cumhuriyet Savcılığı bilgisi dahilinde ilgili 
Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.
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