
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 85 - 23.07.2014
: 1110 - 23.07.2014

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 açığa çıkarılan kalem işlerine yönelik 
hazırlanan ek raporun değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.06.2014 gün, 
6727 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 18.07.2014 gün, 718 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 resimlerine 
kararımız eki raporlarda belirtilen karışım oranlarına ve yöntemlere göre uygulama yapılabileceğine, 
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 : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1111 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 11pafta 
1906 parselinde bulunan, Maliye Hazînesine ait Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
12.03.1977 gün, 360 sayılı kararı ile tescil edilen Yanartaş Rum Kilisesinin tahribata uğraması nedeniyle 
2863 sayılı yasaya aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına yönelik İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 24.06.2014 gün, 2062 ve 26.06.2014 gün, 2091 sayılı yazıları ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörünün 07.07.2014 tarih, 668 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 11pafta 
1906 parselinde bulunan tescilli Yanartaş Rum Kilisesinde yapılan tahribatlara ilişkin 2863 sayılı yasaya 
aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin başlatılması, kilisenin daha fazla tahribata uğramaması 
için ilgili makamlar tarafından korunmasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kilisenin 
onarımına yönelik restorasyon projelerinin hazırlanması gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



KARAR

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazımbey Mahallesinde, Kentsel sit alanı içinde bulunan, 
tapunun 58 pafta, 212 ada, 6-7-8 parsellerinde kayıtlı konut niteliğindeki tescilli taşınmazın rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizilebilmesi için yapı içerisinden üst kata çıkışı sağlayacak 
ahşap/çelik iskele kurulması, döşeme ve duvarları koruma altına almak amacıyla askı sistemi kurulması 
ve binanın etrafına tel çekilmesi istemine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının 23.06.2014 gün ve 
5197 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 03.07.2014 gün ve 657 sayılı raporu okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Şehit Nazımbey Mahallesinde, Kentsel sit alanı içinde bulunan, 
tapunun 58 pafta, 212 ada, 6-7-8 nolu parsellerinde bulunan taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin çizilebilmesi için yapı içerisinden üst kata çıkışı sağlayacak ahşap/çelik iskele, döşeme ve 
duvarları koruma altına almak amacıyla askı sistemi kurulması ve binanın etrafına tel çekilmesi 
istemlerinin Belediyesi sorumluluğunda, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceği; uygulama 
sonrasına ait Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 
iletilmesine gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1112 -23.07.2014



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KA RA R

Toplantı no ve ta rih : 85 -  23.07.2014
K a ra r  no ve ta rih  : 1113 -  23.07.2014

T oplantı Yeri 
K A Y SERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 
içinde yer alan, Kurulumuzun 25.04.2008 gün ve 1107 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan tapunun 
57 pafta, 328 ada, 12 parselindeki sivil mimarlık örneği Gazioğlu Evinin onarımına yönelik statik rapor, 
revize müdahale ve revize restorasyon projelerinin değerlendirilmesi istemi ile ilgili Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 gün ve 7670 sayılı yazısı, Kurulumuzun 
aldığı 11.10.2013 ve 821 sayılı karar ve konu ile ilgili Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 23.07.2014 
günlü raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 
içinde yer alan, Kurulumuzun 25.04.2008 gün ve 1107 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan tapunun 
57 pafta, 328 ada, 12 parselindeki sivil mimarlık örneği Gazioğlu Evinin onarımına yönelik hazırlanan 
statik rapor, revize müdahale ve revize restorasyon projelerinin uygun olduğuna karar verildi.



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

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KA RA R

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Toplantı no ve tarih: 85 - 23.07.2014 
Karar no ve tarih : 1114 - 23.07.2014

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 266 ada, 9 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının 
rekonstrüksiyonuna yönelik hazırlanan revize rekonstrüksiyon projesinin değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının
08.07.2014 gün ve 7673 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kurulumuzun 04.07.2013 gün ve 680 sayılı 
kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.07.2014 tarih, 741 sayılı raporu 
okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma 
amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun, 266 ada, 9 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıya 
yönelik statik nedenlerden dolayı hazırlanan revize rekonstrüksiyon projesinin uygun olduğuna 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1115 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir ve Tavlusun Mahallelerinde ve kentsel sit sınırları 
içinde bulunan alanda, ekli planlarda belirtilen yerlerde, yol kesitine uygun şekilde tarihi çevreye 
uygun doğal taş döşeme yapılacağı, bu çalışmanın 5-15 cm kalınlığında eski asfalt ve beton 
kaplamanın makine ile sıyrılması, uygun gabarili araçlarla taşınması, yerine Kayseri doğal yonu 
taşından döşeme yapılması için gerekli yol sıyırma işleminin yapılması istemine ilişkin Melikgazi 
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2014 gün ve 4595 sayılı yazısı, Müdürlük 
raportörlerinin 10.07.2014 gün ve 685 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir ve Tavlusun Mahallelerinde ve kentsel sit sınırları 
içinde bulunan alanda kararımız ekinde yer alan planlarda gösterilen yollarda mevcut kaplamanın 
sıyrılması ve yerine Kayseri doğal yonu taşından döşeme yapılması isteminin; mevcut asfalt 
kaplamanın kentsel sit alanının dokusuna uygun olmaması nedeniyle önerilen doğal taş kaplamanın 
uygun olduğuna, uygulamanın kararımız ekinde yer alan kesitte gösterildiği şekliyle sit alanı ve 
tescilli yapılarla birlikte gerekli can ve mal güvenliği alınarak, KUDEB denetiminde, Melikgazi 
Belediyesinin sorumluluğunda yapılması ve uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların bilgi amaçlı 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi şartıyla uygun olduğuna 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 85- 23.07.2014 
Karar No. Ve Tarihi : 1116 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Gesi Bölgesinde ekli kadastral planda belirtilen yerlerde, yol 
kesitine uygun şekilde tarihi çevreye uygun doğal taş döşeme yapılacağı, bu çalışmanın 5-15 cm 
kalınlığında eski asfalt ve beton kaplamanın makine ile sıyrılması, uygun gabarili araçlarla 
taşınması, yerine Kayseri doğal yonu taşından döşeme yapılması için gerekli yol sıyırma konusunun 
değerlendirilmesi istemine yönelik Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2014 gün 
ve 4595 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 21.07.2014 gün ve 726 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi beldesinde, kararımız eki kadastral planda işaretlenen 
yollarda mevcut kaplamanın sıyrılması ve yerine Kayseri doğal yonu taşından döşeme yapılması 
isteminin; mevcut asfalt kaplamanın kentsel sit alanının dokusuna uygun olmaması nedeni ile 
önerilen doğal taş kaplamanın uygun olduğuna, tescilli yapıların cephe verdiği yol ve kentsel sit 
alanı içerisinde hafif tonajlı iş makinası kullanılarak, can ve mal güvenliği açısından gerekli 
tedbirler alınarak KUDEB denetiminde, Melikgazi Belediyesi sorumluluğunda yapılmasında 2863 
sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına; uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine; ayrıca çalışmalar sırasında Gesi deresi üzerinde yer alan 
ve Kuzey ve Güney Mahalleleri birbirine bağlayan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun 08.06.1979 gün ve A-1732 sayılı kararı ile tescil edilen köprüye herhangi bir fiziki ve 
inşai müdahalede bulunulmadan, köprüye yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
ivedilikle hazırlanıp kurulumuza iletildikten sonra köprü yüzeyine önerilen kaplamanın 
değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 85 - 23.07.2014 
Karar no ve tarih : 1117- 23.07.2014

Toplantı Yeri 
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 restorasyon 
çalışmaları başlayıncaya kadar düşmek üzere olan parçaların yerlerinde geçici olarak sabitlenmesinin 
sağlanması ve yaya trafiğinin çatı altından geçişinin engellenmesi istemlerinin değerlendirilmesine 
yönelik Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.07.2014 gün, 2309 sayılı yazısı ile Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.07.2014 gün, 720 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 çatı 
saçaklarının mevcut haliyle tehlike arz etmesi nedeniyle restorasyon çalışmaları başlayıncaya kadar 
düşmek üzere olan parçaların yerlerinden alınarak korunmasına ve restorasyon çalışması sırasında 
tekrar yerlerine takılmasına, can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin 
ilgililerince alınması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 85 -23.07.2014 
Karar no ve tarih : 1118-23.07.2014

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 Camiine yönelik hazırlanan rölöve, rölöve detay ve rölöve raporunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 26.02.2014 
gün ve 751 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 23.07.2014 günlü 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, korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Çifteönü Camiine yönelik hazırlanan rölövenin ölçü ve çizimlerinde eksik ve 
hatalar olması nedeniyle uygun olmadığına, taşınmazın onarımına yönelik projelerin Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda 
hazırlanarak, Kurulumuza sunulmasından sonra konunun tekrar değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1119 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, sit dışında yer alan, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun 09.07.1976 gün, 75 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli İç kale surlarının çevrelediği mülkiyeti maliye hazinesine ait 5 parselde arkeoloji müzesi 
yapımına yönelik 29.08.2013 gün, 773 sayılı kararımız ile onaylanan projelerin uygulaması sırasında 
ortaya çıkan, Kiçi Kapı girişinin iç taraftaki kapısının hemen kuzeyinde yer alan duvar kalıntılarının 
Müze denetiminde yapılacak kazı çalışmasıyla ortaya çıkarılıp, mahiyeti hakkında Kurulumuza bilgi 
verilmesi gerektiğine yönelik 15.05.2014 gün, 1057 sayılı kararımız doğrultusunda Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan raporun değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Valiliği’nin 03.07.2014 gün, 
2182 sayılı yazısı ve konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 18.07.2014 gün, 719 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, sit dışında yer alan, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli İç kale surlarının çevrelediği 5 parselde arkeoloji müzesi yapımına yönelik çalışmalar 
sırasında ortaya çıkan, Kiçi Kapı girişinin iç taraftaki kapısının hemen kuzeyinde yer alan duvar 
kalıntılarının Müze denetiminde yapılacak kazı çalışmasıyla ortaya çıkarılıp, mahiyeti hakkında 
Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiğine yönelik 15.05.2014 gün, 1057 sayılı kararımız doğrultusunda 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor görülmüş olup mevcut buluntulara ilişkin rölöve 
hazırlanıp Kurulumuza sunulmasına, sonrasında üzerlerinin kapatılarak toprak altında korunması 
gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi :85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1120 - 23 .07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Beldesi ile ilgili Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2001 tarih ve 2765 sayılı kurul kararının 3. paragrafında geçen ‘‘ 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 05.02.1982 gün ve A-3375 sayılı karar eki 
olan 1/5000 paftada sınırları belirtildiği şekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair kararın 
geçerliliği ’’ ifadesinde, 1. Derece arkeolojik sit sınırı olarak devam eden sınırın 1/25000 halihazır 
haritada gösterilen ve 1/5000 Koruma Geliştirme İmar planına aynen aktarılan Gesi Bölgesini tamamı 
ile kapsayan Arkeolojik ve Doğal sit sınırını mı yoksa, 19.07.1985 gün ve 1298 sayılı kararda Kale, 
höyük, tümülüs, kaya mezarı ve kaya kiliselerin münferit korunarak tescillerinin devam etmesine 
rağmen bölgede Arkeolojik ve Doğal sit sınırları kaldırıldığından dolayı kesin sınırları belirli olmayan 
fakat 05.02.1982 gün ve A-3375 sayılı karar eki 1/5000 Koruma Geliştirme İmar planında Arkeolojik 
sit alanları lejant başlığı altında sınırları özel koşullu bölgeler sınırı lejantı ile gösterilen sınırların mı 
kastedildiği anlaşılamadığından, konuya açıklık getirilmesi istemine karşın Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.07.2014 tarih ve 678 sayılı raporu okundu, 
raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Konunun, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Beldesi ile ilgili Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun 05.02.1982 gün ve A-3375 sayılı karar eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli 
haritalarda arkeolojik sit alanı olarak belirlenen sınırların Müze Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir 
ekip ile irdelenilerek sit sınırı ve sit derecesine yönelik gerekli incelemelerin yapılıp detaylı bir rapor 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra tekrar değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 -  23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1121- 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Mahallesinde, uygulanmakta olan bölgesel sit 
uygulamasının kaldırılması yada revize edilerek münferit sit uygulamasına dönüştürülmesi istemine 
ilişkin Muharrem Uzun’un günsüz başvurusu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 18.07.2014 gün, 721 sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Mahallesinde, uygulanmakta olan bölgesel sit 
uygulamasının kaldırılması yada revize edilerek münferit sit uygulamasına dönüştürülmesi istemine 
yönelik talebin; söz konusu başvuru ve eklerinde sit ilanına ilişkin kararımızın kaldırılmasını 
gerektirecek herhangi bir bilimsel tespit ve gerekçenin ileri sürülmemesi sebebiyle reddine ve 
Kurulumuzun 30.05.2002 gün ve 3018 sayılı kararı ile 03.07.2008 gün ve 1152 kararlarının geçerli 
olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1122 -23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, Billurbağları Mevkiinde ve sit 
dışında bulunan, tapunun 8241 ada, 11 parselinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına 
kayıtlı tescilli Kızılköşk’ün onarım projelerinin hazırlanacağı belirtilerek rölöve 
projelerinin daha sağlıklı hazırlanabilmesi için yazı eki kroki ve rapor doğrultusunda kazı 
yapılması istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 
6736 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 22.07.2014 gün ve 738 sayılı raporu 
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, Billurbağları Mevkiinde ve sit 
dışında bulunan, tapunun 8241 ada, 11 parselinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına 
kayıtlı tescilli Kızılköşk’ün onarımına. yönelik hazırlanacak projelere veri olması 
amacıyla kararımız eki 1/100 ölçekli krokide işaretli alanda, üniversitelerde öğretim üyesi 
olarak görevli mimar, arkeolog ve sanat tarihçiden oluşan bir heyet danışmanlığında, 
Müze Müdürlüğü denetiminde iş makinası kullanılmaksızın elle yapılabileceğine, kazı 
sonrasında rölöve- restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle Kurulumuza sunulmasına 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 85 -  23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1123 -  23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde ve sit dışında yer alan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine ait taşınmaz ile tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait olmakla 
beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazların koruma alanına “yeni trafo binası” yapılması 
çalışmaları sırasında yapı kalıntılarına rastlanması nedeniyle çalışmaların Müze Müdürlüğünce 
durdurulmasına yönelik Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.06.2014 gün, 2136; durdurulan 
çalışmalara Müdürlükleri denetimi dışında temel kazısına devam edildiğine ilişkin 24.06.2014 gün, 558 sayılı 
yazıları, “yeni trafo binası” yapımına ilişkin kazı çalışmaların Müze Müdürlüğü denetiminde yapıldığı, izinsiz 
hiçbir çalışma yapılmadığı ve yeni trafo binasının bölgenin elektrik ihtiyacının düzenli karşılanması için kamu 
yararına TEDAŞ tarafından yapılacağı ilgili kazı çalışmalarının Kurulumuzda tekrar değerlendirilmesi 
istemine yönelik KCETAŞ Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Aş. Planlama ve Yatırımlar Müdürlüğünün
27.06.2014 tarih, 2976, 30.06.2014 tarih, 3002 sayılı yazıları, konuya ilişkin Kurulumuzun 13.12.2013 gün ve 
861 sayılı kararımız, Kurul Müdürlüğü raportörünün 14/07.2014 tarih ve 692 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, alana ilişkin Kurulumuzca
23.07.2014 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde ve sit dışında yer alan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine ait taşınmaz ile tapunun 308 ada, 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti maliye hazinesine ait olmakla 
beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazların koruma alanında kalan alanda;
• Kurulumuzun 13.12.2013 gün ve 861 sayılı kararı doğrultusunda Belediyesi sorumluluğunda ve Müze 

Müdürlüğü denetiminde yeni trafo binası yapı için gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 
Kurulumuzun 13.12.2013 gün ve 861 sayılı kararına aykırı olarak işlem yapıldığı anlaşıldığından 
sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğine,

• Yeni trafo binasının, Müze Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 2014/57 sayılı raporunda belirtilen ve 
hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan “kemerli yapı kalıntısına” en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, 
Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ. firması sorumluluğunda ve Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 
yapılmasına;

• Müze Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih, 2014/57 sayılı raporlarında hafriyat sırasında çıktığı belirtilen 
“kemerli yapı kalıntısının” fonksiyon ve işlevini belirlemeye yönelik olarak Kayseri Müze Müdürlüğü 
denetiminde, Kayseri ve Civarı Elektirk AŞ. firması sorumluğunda yapılacak kazı çalışmasından sonra 
ortaya çıkan duruma yönelik hazırlanacak bilgi-belgelerin (fotoğraf, teknik ve sanat tarihi raporu gibi) 
Kurulumuza sunulmasına, karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1124 -23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde ve kentsel sit alanında 
bulunan, tapunun 11156 ada, 10 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı tescilli Rum 
Kilisesindeki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 27.05.2014 gün ve 1790 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 
Cumhuriyet Başsavcılığının 07.07.2014 gün ve 2014/15248 sayılı kararı, 22.07.2014 gün 
ve 737 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde ve kentsel sit alanında 
bulunan, tapunun 11156 ada, 10 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı tescilli Rum 
Kilisesindeki kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde belediyesince 
kapatılmasına; daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 
önlemlerinin Valilikçe alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin 
sağlanmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1125 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Karaözü Mahallesinde tapunun 322 ada 6 ve 7 parselinde kayıtlı 
taşınmazlar üzerinde belediyesince çevre düzenleme çalışması ve ufak çaplı inşaat yapılmasına esas 
olmak üzere söz konusu parseller üzerinde bulunan ve Kurulumuzun 26.04.2002 gün ve 3006 sayılı 
kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kaletepe Tümülüsünün sit sınırlarının 
sayısallaştırılmasına ilişkin Sarıoğlan Belediye Başkalığının 07.07.2014 gün ve 744 sayılı yazısı, Koruma 
Bölge Kurulu raportörlerinin 21.07.2014 gün ve 736 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Karaözü Mahallesinde tapunun 322 ada 6 ve 7 parselinde kayıtlı 
taşınmazlar üzerinde bulunan tescilli Kaletepe Tümülüsünün sit sınırlarının; kararımız eki 1/1000 ve 
1/25000 ölçekli haritada görüldüğü şekliyle koordinatlı olarak aktarılmasına; sit alanında ve sit alanının 
bulunduğu 322 ada 6 ve 7 parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 1.maddesinin geçerli olması 
gerektiğine karar verildi.



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1126 - 23.07.2014 KAYSERİ

Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski 
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti” konusunda 05-17.09.2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsamında tespit edilen alanlardan Kayseri ili, Develi 
İlçesi, Sindelhöyük Mahallesi’nde yer alan, tapunun 523 ada, 1 parselinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlı bulunan Sindelhöyüğün tescilinin değerlendirilmesine yönelik Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih, 18079 sayılı yazısı ile bahse konu 
höyüğün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 
1517 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05.05.2014 tarih ve 3886 sayılı, 
Develi Belediye Başkanlığı’nın 05.05.2014 tarih ve 3578 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarih ve 48435 sayılı, Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarih ve 93726 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 14.05.2014 tarih ve 5335 sayılı, Develi Kaymakamlığı Seyrani Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarih ve 65 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 15.04.2014 tarih ve 409 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi İlçesi, Sindelhöyük Mahallesi’nde yer alan, tapunun 523 ada, 1 parselinde 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan Sindelhöyüğün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli harita belirlenen 
şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının geçerli olduğuna; yine aynı ilke kararında yer alan “Bu alanlarda bilimsel 
amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağı” hükmü gereği ve höyükte daha fazla tahribat 
yaşanmaması için mezarlık alanı olarak kullanılmaması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 85 - 23.07.2014 
Karar No. Ve Tarihi : 1127 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesinde yer alan, tapunun 286 ada, 62 parselinde 
mülkiyeti Develi Belediyesi adına kayıtlı bulunan tescilli Kaya Kilisesi’nin ahır ve samanlık olarak 
kullanıldığının belirtildiği ve söz konusu kilisenin boşaltılmasını konu alan Murat ŞENKULAK’ın 
Bimer başvurusunda değinilen hususların 2863 sayılı kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararları 
kapsamında incelenerek gerekli işlemlerin yapılması hususundaki Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarih ve 99819 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kurulumuzun
31.07.2007 tarih ve 716 sayılı, 28.08.2008 tarih ve 1169 sayılı kararları ile Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 27.06.2014 tarih ve 635 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Develi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesinde yer alan, tapunun 286 ada, 62 parselinde 
mülkiyeti Develi Belediyesi adına kayıtlı bulunan samanlık ve depolama amaçlı kullanılan tescilli 
Kaya Kilisesi’nin mülkiyet sahibince ivedilikle boşaltılarak Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 
Belediyesince temizlenmesine, temizlik çalışması sonrasına ait Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanacak rapor ve fotoğrafların bilgi amaçlı Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; kilisenin amacı 
dışında her türlü kullanımının mülkiyet sahibince engellenmesine; söz konusu kilisenin ayağa 
kaldırılması ve tahribatın önlenmesi için Kurulumuzun 28.08.2008 tarih ve 1169 sayılı kararı gereği 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama 
esasları doğrultusunda mülkiyet sahibince onarım projelerinin hazırlanmasına; ayrıca yapı grubu 
belirlenmeyen kaya kilisesinin Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke 
kararında tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, 
anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar ” dan olması nedeniyle yapı grubunun I. grup 
olarak belirlenmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 -23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1128 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi 2.derece doğal sit alanı içinde kalan, 
GEEAYK’nun 08.04.1977 gün, 423 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
Keykubat (Keykubadiye) sarayında Kurulumuzun 20.02.2014 gün ve 956 sayılı kararına istinaden 
yapılan kazı çalışması neticesinde Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan uzman raporu 
ve 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine yönelik 28.04.2014 gün ve 1456 sayılı 
yazısı, konuya ilişkin; Kocasinan Belediyesinin 15.05.2014 gün ve 1531 sayılı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.05.2014 gün ve 98055 sayılı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2014 gün ve 5667 
sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.05.2014 gün ve 1785 sayılı, Kocasinan 
Kaymakamlığı’nın 02.06.2014 gün ve 6250 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2014 gün ve 51266 sayılı,Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.06.2014 gün ve 6792 sayılı, görüş yazıları okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesinde bulunan, tapunun 7106 ada 1,2 7098 ada 8,9 
4702 ada 1,7,9 ve 21 parsellerinde yer alan Keykubadiye sarayının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/2000 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.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1129- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kalenderhane Mahallesinde ve sit dışında bulunan, 301 pafta, 
3164 ada, 1 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hayri Paşa Vakfına ait, Gayri 
Menkul Eski Eser Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Hacip Cavli Kümbetine ilişkin çıkan gazete 
haberinin ilgili mevzuat kapsamında incelenerek gerekli işlemlerin yapılması istemine ilişkin Kültür 
Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.06.2014 gün ve 117544 sayılı ve 19.06.2014 gün ve 
119802 sayılı yazıları ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 17.07.2014 gün, 710 sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kalenderhane Mahallesinde ve sit dışında bulunan, 301 pafta, 
3164 ada, 1 parselinde kayıtlı, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hayri Paşa Vakfına ait, Gayri 
Menkul Eski Eser Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Hacip Cavli Kümbeti üzerine yazılan ve kümbetin 
görünümünü olumsuz etkileyen yazıların Vakıflar Bölge Müdürlüğünce temizliğinin uygun 
yöntemlerle (140 mikron altı yumuşak granül malzeme ile düşük basınçla püskürtme yöntemi 
kullanılarak veya yapıya zarar vermeyecek diğer yöntemlerle) yapılmasına, uygulama sonrasına 
ilişkin hazırlanan rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1130 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesinde yer alan mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çandır Camii’nin koruma alanında kalan alanda iş 
merkezleri ve hastanelerin yapılması ile araç yoğunluğunun artmasıyla bu alan ve çevresinde otopark 
alanları yetersiz kaldığından bölgenin otopark ihtiyacını karşılamak için, Salih Avgun Paşa İlköğretim 
Okulu’nun batısında yer alan otopark ve yeşil alan olarak planlı taşınmazların bölgeye hizmet edecek katlı 
otopark olarak planlandığı bu alanın doğusu ve güneyindeki yeşil alanlarının yeniden düzenlendiği ve 
ilkokul alanının doğusunda ve güneyinde bulunan teknik açıdan gereksiz olan kaldırım çizgisinin 
kaldırıldığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine 
ilişkin Kocasinan Belediyesi, Plan Proje Müdürlüğü’nün 05.06.2014 gün ve 1830 sayılı yazısı, Kocasinan 
Belediyesi Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 98 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2014 gün, 716 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çandır Camii’nin koruma alanında kalan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 31.05.2002 gün ve 3047 sayılı kararıyla belirlenen 6 nolu koruma alanının bütününe yönelik 
yeni bir imar düzenlemesinin veya kentsel tasarım düzeyinde yapılacak çalışmanın Kurulumuza iletilmesi 
durumunda yeniden değerlendirilebileceğine, ayrıca yapılacak çalışmalarda tapuda 1552 ada 22 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, tescilli Çandır Camii ve tapuda 1552 ada 21 parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, tescilli Çandır Camii Çeşmesi’nin ilgili plan 
paftalarına işlenmesi 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 Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1131 -  23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazların onarımına yönelik statik teknik rapor ve statik projelerin 
değerlendirilmesine ilişkin Çağ Restorasyon’un günsüz başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 22.07.2014 gün ve 744 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazlara yönelik hazırlanan statik proje ve teknik rapor doğrultusunda 
wc/banyo kısımlara ilişkin önerinin uygulanabileceğine, balkon kısımlara ilişkin önerinin ise uygun olmadığına, bu 
kısımla ilgili onaylı restorasyon projesinde önerilen uygulamanın yapılabileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1132 -  23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazlara yönelik doğalgaz altyapı projesinin değerlendirilmesine ilişkin 
Emniyet Müdürlüğünün 24.06.2014 gün, 13989 sayılı başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
22.07.2014 gün ve 744 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu taşınmazlara yönelik hazırlanan doğalgaz projesinin uygun olduğuna karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1133- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878-1981 numaralı parselleri 
ile 3341-3342 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde 
kullanılmak amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksinin Abdullah Gül Üniversitesi Kampüs 
alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 13.11.2012 gün, 407 sayılı kararımız ile onaylanan “AGÜ Sümer Kent 
Kampüsü Master Plan ve Yeni Kullanım Kararları Projesi” ne üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını 
karşılayamaması nedeniyle ihtiyaç kalmadığı ifade edilerek değişen şartlara uygun olarak AGÜ Mimarlık 
Fakültesi tarafından hazırlanan master planın değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün 01.07.2014 gün, 247/708 sayılı ve 11.07.2014 gün, 271/768 sayılı yazıları, söz konusu 
projenin değerlendirilmesinde hukuki açıdan bir sorun olup olmadığına yönelik görüşleri içeren Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 gün, 139605 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 19.02.2014 gün, 192 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878-1981 numaralı parselleri 
ile 3341-3342 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde 
kullanılmak amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksinin Abdullah Gül Üniversitesi Kampüs 
alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 13.11.2012 gün, 407 sayılı kararımız ile onaylanan “AGÜ Sümer Kent 
Kampüsü Master Plan ve Yeni Kullanım Kararları Projesi” ne üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını 
karşılayamaması nedeniyle ihtiyaç kalmaması ve AGÜ Mimarlık Fakültesince hazırlanan yeni master planın 
kurulumuzca değerlendirilmesinde hukuki açıdan bir sorun olmadığına yönelik görüşleri içeren Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 gün, 139605 sayılı yazısı doğrultusunda;

• Üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçları esas alınarak master plan değişikliği yapma isteminin ve 
sunulan projenin prensip olarak uygun olduğuna,
• Planda öneri ilave yapıların yerlerinin, boyut ve gabarilerinin, cephe özelliklerinin tam olarak belli 
olmaması, tescilli yapılarla olan ilişkilerinin görülememesi nedeniyle yeni yapılara ilişkin kütlelerin 
yalnızca simgesel olduğu, projeleri hazırlanınca ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine,
• Revizyon ve ilaveleri içeren, tescilli yapılar ile ilişkilerini gösteren siluetlerin, uygulama projelerine 
esas teşkil edecek avan projeler ile peyzaj ve kent mobilyaları uygulamalarını da içeren çizim ve 
raporların kurulumuza sunulmadan alanda herhangi bir uygulamaya gidilemeyeceğine,

karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1134- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” Abdullah 
Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan, 01.12.2011 gün, 84 sayılı kararımız ile 
rölövesi; 21.03.2013 gün, 526 sayılı kararımız ile yapıya ilişkin malzeme analizi, hasar analizi ve 
restitüsyon projesi ile restitüsyon raporu; 16.05.2013 gün, 598 sayılı kararımız ile de yapının yeniden 
kullanımına yönelik restorasyon avan projesi onaylan tescilli büyük ambar (mamul ambarı) binasına ait 
söz konusu restorasyon avan projesine üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayamaması 
nedeniyle ihtiyaç kalmadığı ifade edilerek değişen şartlara uygun olarak AGÜ Mimarlık Fakültesi 
tarafından hazırlanan yeni restorasyon avan projenin değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğü’nün 08.07.2014 gün, 267/746 sayılı yazısı, yeni avan projenin
değerlendirilmesinde hukuki açıdan bir sorun olmadığına yönelik görüşleri içeren Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 gün, 139605 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.07.2014 gün, 750 sayı ile kayıtlı raporu 
okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” Abdullah 
Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan Büyük Ambar binasının yeniden kullanımına 
yönelik AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan restorasyon avan projenin ilkesel olarak uygun 
olduğuna ancak hazırlanacak uygulama restorasyon projesinde vaziyet planında yeni master planın esas 
alınması, özgün tesisat elemanlarının korunması ve proje üzerinde gösterilmesi, plan-kesit-görünüşler 
arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi gerektiğine, ayrıca söz konusu avan projeye esas teşkil eden 
rölöve ve restitüsyon projelerinin başka bir mimarlık ofisi tarafından hazırlanması nedeniyle onaylı 
rölöve ve restitüsyonun kullanılabilmesine ilişkin gerekli muvaffakatların AGÜ tarafından alınması 
gerektiğine karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1135 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 3342 ada 
1 parseli ile 3343 ada 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül 
Üniversitesine (3342 ada, 1 parsel) ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne (3343 ada 1 parsel) tahsisli 
olan Sümerbank Lojmanları Tip IV Dış Vazife Evlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için yer altı 
kablo hattı çekilmesi ve aydınlatma direkleri ve boxların monte edilmesine yönelik projenin 
uygulanması için gerekli iznin verilmesine yönelik KCETAŞ Yatırımlar ve Planlama 
Müdürlüğünün 08.07.2014 gün ve 3156 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 21.07.2014 gün ve 
734 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 3342 ada 
1 parsel ve 3343 ada 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül 
Üniversitesine (3342 ada, 1 parsel) ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne (3343 ada 1 parsel) tahsisli 
olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Lojmanları Tip IV Dış 
Vazife Evlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanması düşünülen projenin; yer altı 
kablo hattı kanal güzergâhının, aydınlatma direklerinin ve boxların yerlerinin işaretli olduğu 
kararımız ekinde yer alan imar planı örneğine, ilgi yazı eki kanal tiplerine ilişkin kesitlerin ve 
kanal ebatlarının verildiği çizime, kararımız ekinde yer alan aydınlatma direğinin görünüş ve 
ölçülerinin verildiği çizime, kararımız ekinde yer alan boxların görünüş ve ölçülerinin verildiği 
çizime uygun olarak gerçekleştirilmesinde sakınca olmadığına; tescilli taşınmazlara ve ağaçlara 
zarar verilmesine önleyecek gerekli tedbirler alınması ve hafriyat çalışmalarının iş makinası 
kullanılmadan yapılması koşuluyla uygulamanın, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Aş. 
sorumluluğunda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu 
denetimde yapılmasına 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 : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1136 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 ve 
1981 nolu parsellerde 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 yerleşkesinde, Kayseri’de
05.06.2014 tarihinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iki ağacın dallarının kırılarak devrildiği, 
devrilen ağaçların kontrollü bir şekilde alandan uzaklaştırıldığı ve Peyzaj Rölöve Projesinde Ck467 
olarak gösterilen, 1 adet karaçam ağacının kökünün çürümesi ve kuruması sebebiyle devrilerek diğer 
ağaca yaslandığı ve bu haliyle tehlike arz etmesinden dolayı söz konusu ağacın kesilerek alandan 
uzaklaştırılmasıyla ilgili hususların; Koruma Bölge Kurulunda ivedilikle görüşülerek değerlendirilmesine 
ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 10.06.2014 gün ve 75599
192-616 sayılı yazısı ve ekleri, 29.05.2014 tarihli teknik rapor ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 01.07.2014 gün, 646 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 1591 ada, 1878 ve 
1981 nolu parsellerde 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 yerleşkesinde yer alan, 
kararımız eki Peyzaj Rölöve Projesinde Ck467 olarak işaretli 1 adet karaçam ağacının; gerekli güvenlik 
önlemleri alınarak Belediyesi denetiminde ve Abdullah Gül Üniversitesi sorumluluğunda kesilmesinde 
sakınca olmadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih :85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1137 -23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 2965 ada, 1 no.lu parselinde Mülkiyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne 
ait, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2007 gün ve 855 
sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen. Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.06.2012 gün ve 265 sayılı kararıyla da yapı grubu 
“I. grup" olarak belirlenen Revizörlük binasında (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü) 
basit onarım yapılması istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının
11.06.2014 gün ve 6559 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 10.07.2014 gün ve 686 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde ve sit alanı dışında 
bulunan, tapunun 2965 ada, 1 no.lu parselinde Mülkiyeti Devlet Demir Yolları Genel 
Müdürlüğüne ait, Revizörlük (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü) binasında ağaç 
devrilmesi sonucu hasar gören çatının onarımı, kiremit aktarımı ,mahya değişimi, saçak altı 
tahtası, yağmur oluğu, baca dibi sacı, dış cephe sıvası, dış cephe boyası yapılması 
istemlerinin; Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu denetiminde, Devlet Demir Yolları 
Genel Müdürlüğü sorumluğunda yapılmasına uygulama sonrasına ilişkin hazırlanacak rapor 
ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1138 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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 Lojmanlarının bulunduğu parselde yapılmak 
istenen doğalgaz altyapı projesinin değerlendirilmesine yönelik Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 26.06.2014 gün, 688 sayılı ve 16.07.2014 gün, 767 sayılı 
yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.07.2014 gün ve 752 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 Evlerinin bulunduğu parsele ilişkin hazırlanan doğalgaz projesinin uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1139 - 23.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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 Lojmanlarından 1 nolu yapıya yönelik 
restorasyon elektrik ve mekanik projeler ile bunlara ait raporların değerlendirilmesine yönelik Abdullah 
Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 10.06.2014 gün, 617 sayılı ve
16.07.2014 gün, 767 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.07.2014 gün 
ve 752 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 restorasyon projesinin üzerinde yapılan 
düzeltmelerle, retorasyon raporu, elektrik ve mekanik projelerinin uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1140 - 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit alanı dışında bulunan mevcut 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında otopark alanı olarak planlı mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, tescilli parsele cephe 
veren tapuda 2973 ada, 1 parsel ve 2974 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazda, yeşil alan olarak planlı mülkiyeti 
Kocasinan Belediyesine ait tapuda 1607 ada, 1535 parselde kayıtlı taşınmazda ve bu parselin kuzeyinde kalan, 
mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait kadastro boşluğunda planlanan park alanında bölgedeki sağlık tesisi alanı ve 
resmi kurum alanlarının artışı ile birlikte otopark alanlarının yetersiz kalacağı ve sosyal ve ticaret birimlere ihtiyaç 
duyulacağından dolayı söz konusu parsellerden 2973 ada, 1 parsel ve 2974 ada 12 parsel ve 1607 ada 1535 
parselin bir bölümünde yer alan otopark alanlarında araç kapasitesinin arttırılabilmesi için 1 katlı otopark alanı, 
kadastro boşluğunda ticaret ve yeşil alan planlanmasına ilişkin Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 
97 sayılı kararı ile kurulumuza sunulmak üzere kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kocasinan Belediyesi, Plan Proje Müdürlüğü’nün 05.06.2014 gün, 
1829 sayılı yazısı, Kocasinan Belediyesi Meclisinin 05.05.2014 gün ve 97 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2014 gün, 749 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit alanı dışında bulunan tescilli parsele cephe veren 
mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, tapuda 2974 ada 12 parsel ve 2973 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların yer 
aldığı mevcutta otopark alanı olarak planlı alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiyle 1 katlı 
otopark alanı olarak planlanmasına ilişkin kararımız eki 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin ve 
plan açıklama raporunun, katlı otopark alanlarının yüksekliği 3,5m’yi geçmemesi koşuluyla uygun olduğuna; plan 
onama sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, tapuda 1607 ada, 1535 parselde kayıtlı 
taşınmazda ve bu parselin kuzeyinde kalan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait kadastro boşluğunda planlanan 
park alanına yönelik hazırlanan plan değişikliğinin Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onama sınırları içerisinde yer alan 2973 ada, 1 parsel ve 2974 ada 12 
parsellere yönelik plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler 
açısından Belediyesinin sorumluluğunda olduğuna bu alanda yapılacak her türlü inşai, fiziki uygulamanın 
Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1141- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Sümerbank Fabrika Kompleksinin Abdullah Gül Üniversitesi Kampüs alanı olarak düzenlenmesine ilişkin
13.11.2012 gün, 407 sayılı kararımız ile onaylanan “AGÜ Sümer Kent Kampüsü Master Plan ve Yeni 
Kullanım Kararları Projesi” ne üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle 
ihtiyaç kalmadığı ifade edilerek değişen şartlara uygun olarak AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan 
master planın değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’nün 30.06.2014 gün, 239/697 
sayılı yazısı, söz konusu projenin değerlendirilmesinde hukuki açıdan bir sorun olup olmadığına yönelik 
görüşleri içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 gün, 139605 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.07.2014 gün, 
746 sayı ile kayıtlı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yapılması planlanan Kapalı Spor Tesisi Avan Projesinin uygun 
olduğuna, uygulama projesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1142- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 
1878 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak 
amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi 
içinde yer alan , mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 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. (Birinci) grup olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar Santrali ve 
tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine dönüştürülmesine yönelik 
hazırlanan projeler kapsamında, Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi elektrik ve mekanik tesisatı 
projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.06.2014 gün, 604
275/6730 sayılı yazısı ve ekleri, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 22.07.2014 gün, 740 sayı ile kayıtlı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 
1878 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak 
amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi 
içinde yer alan , mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 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. (Birinci) grup olarak belirlenen Elektrik Santrali, Buhar 
Santrali ve tescilsiz Eğitim Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine dönüştürülmesine 
yönelik hazırlanan mekanik ve tesisat projelerinin 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 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 : 85 - 23.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1143- 23.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselde 
bulunan mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup, “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 16.05.2013 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan “AGÜ Sümer Kampüsü Yeniden 
Yapılandırma Projesi Giriş Yapısı ve Sosyal Birimler (işçi lokali, revir, sivil savunma binaları) Avan 
Projesi’ne üniversitenin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle ihtiyaç kalmadığı 
ifade edilerek değişen şartlara uygun olarak AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan Giriş Binaları 
Restorasyon projesinin değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’nün 21.07.2014 
gün, 313/809 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 22.07.2014 gün, 743 sayı ile kayıtlı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan tapunun 1591 ada 1878 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Abdullah Gül 
Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 
Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yapılması planlanan Giriş Binaları ve Çevre Düzenlemesi 
Restorasyon Projesinin tescilli binaya önerilen ilave kısmın kotlarının bulunmaması, malzemesinin ve 
strüktürünün bilinmemesi, cephe sistem detayı ve nokta detaylarının bulunmaması, mevcut yapı ile ilave 
kısım arasındaki malzeme uyumunun anlaşılamaması nedeniyle uygun olmadığına, bu hususlara dikkat 
edilerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayı ilke kararı 
doğrultusunda hazırlanacak restorasyon projesinin yapıya ilişkin statik proje ile birlikte kurulumuza 
sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1144 - 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesinde, 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, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan 24.12.2012 tarihli protokolle Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olan, 
mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı 
kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Amerikan Koleji (Beden 
Terbiyesi Tesisleri) ne ait çevre düzenleme projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Büyükşehir 
Belediyesi Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının 30.06.2014 gün ve 7310 sayılı yazısı, Müdürlük 
raportörlerinin 23.07.2014 gün ve 754 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesinde, koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde, kentsel sit 
alanı dışında bulunan tescilli Amerikan Koleji ne ait çevre düzenleme projesinin değerlendirilmesi 
isteminin; Uygulamanın ilgi yazı eki olan çevre düzenlemesi projesinde gösterildiği şekliyle 
yapılmasında 2863 Sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığı; yapılacak işlemlerin koruma amaçlı 
imar planına aykırı olmaması nedeniyle, sit alanı ve tescilli yapıların korunmasına yönelik gerekli 
tedbirler ile can ve mal güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirlerin alınarak, KUDEB denetiminde, 
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmasında, mezar taşlarının bulunduğu alanda ve ıslah 
edilecek havuzlara yönelik çalışmaların müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yürütülerek 
uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların bilgi amaçlı Müdürlüğümüze iletilmesi şartıyla uygun 
olacağına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1145 - 24.07.2014 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, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve mülga 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 
hasar analizi, müdahale önerisi, detay paftası ve restorasyon projesi ile raporunun değerlendirilmesine 
ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 15.05.2014 gün, 7255 sayılı ve 14.07.2014 gün, 10774 sayılı 
yazıları ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
22.07.2014 gün, 745 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 hazırlanan hasar analizi, müdahale önerisi, detay paftası ve restorasyon 
projesinde mekan isimlerinin bulunmaması, bazı yerlerde yanlış mekan isimleri verilmesi, malzeme 
yazılarının çizimlerle uyuşmaması, aynı yere ilişkin hasarlara tüm kesit ve görünüşlerde yer 
verilmemesi, hasar paftasında görünen bazı hasarların müdahalede paftasında da aynı şekilde işlenmesi 
ancak nasıl müdahale edileceğinin belirtilmemesi, raporlarda ise yapıda bulunmayan alçı mihrap gibi 
unsurlara değinilmesi nedeniyle uygun olmadığına, belirttiğimiz hususlar gözden geçirilerek 
hazırlanacak projelerin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1146 - 24.07.2014

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 ve 17.07.2014 gün, 2014 sayılı yazıları, 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, 09.06.2014 gün, 566 sayılı ve 21.07.2014 gün, 729 
sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, Kurulumuzca 24.07.2014 tarihinde yerinde 
yapılan inceleme ve dosya incelemesi 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 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onama sınırları içerisinde yer alan 
tescilli Roma Su Kemerlerinin güneyinde önerilen ve Kurulumuzun 01.11.2013 tarih ve 839 sayılı 
kararıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülen mevcutta 15 m olarak planlı yolun 
20 m ye çıkarılmasına ilişkin bölümünün uygun olduğuna ancak tescilli Roma Su Kemerlerinin koruma 
alanında kalan diğer tüm plan önerilerinin reddine, alternatif öneri getirilmesi halinde 
değerlendirilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1147 - 24.07.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Yukarı Mahallede, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 19 pafta, 40 
ada, 4 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 1 nolu yapı olarak ifadelendirilen, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve mülga 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, malzeme analizi, müdahale önerisi, detay paftaları ve restorasyon 
projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 09.07.2014 gün, 
10569 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.07.2014 gün, 732 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, 
4 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait ve halen sosyal tesis olarak kullanılan ve 
yerleşim krokisinde 1 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar analizi, malzeme analizi, 
müdahale önerisi, detay paftaları ve restorasyon projesi ile raporunun, paftalar ve rapor üzerinde 
yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, taşınmaza yönelik elektrik, sıhhi tesisat ve ısı tesisatı 
projelerinin de ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, kampüs çevre duvarlarının onarımı ile 
bahçe zemini ve yürüyüş yollarının düzenlenmesine yönelik de proje hazırlanması gerektiğine, 
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 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke 
kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına, onarımın onaylı projesi 
doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgililerin uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza 
iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1148 - 24.07.2014 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 4 nolu yapı olarak ifadelendirilen, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve mülga 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, malzeme analizi, müdahale önerisi, detay paftaları ve restorasyon 
projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 14.07.2014 gün, 
10774 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.07.2014 gün, 731 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 4 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölövede çizim hataları olması nedeniyle Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
hazırlanarak yeniden Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1149 - 24.07.2014 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 5 nolu yapı olarak ifadelendirilen, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 30.03.1990 gün, 702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve mülga 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, malzeme analizi, müdahale önerisi, detay paftaları ve restorasyon 
projesi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 09.07.2014 gün, 
10569 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.07.2014 gün, 730 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 5 nolu yapı olarak ifadelendirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi, malzeme analizi, ve detay 
paftasının rölöve üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, yapının kuzeydoğu köşesinde bahçe 
duvarlarının birleştiği noktada yer altında bulunan mahzen/depo niteliğindeki mekan ve bu mekana 
ulaşımı sağlayan merdivenin çizilmesi, bahçe duvarlarının ölçülendirilmesi, girilemediği ifade edilen 
kuyunun rölöve üzerine işlenerek mahiyetinin ve yer altındaki depo ile bir bağlantısının olup 
olmadığının araştırılması, restitüsyona yönelik de detaylı araştırma yapılarak üst kata ilişkin önerinin 
hazırlanması ve bu doğrultuda restorasyon projelerinin yeniden gözden geçirilerek Kurulumuza 
sunulması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 86 - 24.07.2014
Karar No. ve Tarihi : 1150 - 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, yıkılma 
tehlikesi bulunan, 7 Pafta, 590 parselde yer alan tescilsiz taşınmazın gerekli güvenlik önlemlerinin alındıktan sonra 
yıkılmasına, uygulamanın Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde yapılmasına karar verilen Kurulumuzun
24.04.2014 tarih ve 1035 sayılı kararının alındığı toplantıya Müze Müdürlüğü temsilcisinin davet edilmemesi, 
ayrıca uygulamanın 658 sayılı ilke kararı kapsamında Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması gerekirken 
Belediyesi sorumluluğunda ve denetiminde yapılmasına karar verilmesi sebebiyle Kurul Müdürlüğünce taşınmazın 
son durumu hakkında bilgi edinilmesi ve yıkım gerçekleştirilmemiş ise taşınmazın yıkımı konusunun 2863 sayılı 
kanun, Koruma Y üksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı ve ilgili mevzuat kapsamında, Müze 
Müdürlüğü Temsilcisinin de çağrıldığı toplantı gündeminde ivedilikle yeniden değerlendirilmesinin sağlanması 
hususunda Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2014 tarih ve 131445 sayılı yazısı, Talas 
Belediyesi uzmanlarının 04.03.2014 tarihli Maili İnhidam Raporu, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.04.2014 gün, 412 sayılı ve 18.07.2014 gün, 711 sayılı 
raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Çatakdere Mahallesinde, Kurulumuzun 27.11.2012 gün ve 431 sayılı kararıyla 
tescil edilen ve aynı kurul kararıyla Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenen III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, 7 Pafta, 590 parselde yer alan, özel mülkiyete ait taşınmazın tescilli 
olmaması ve ciddi anlamda tehlike arz etmesi sebebiyle gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkılmasında 
2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; yıkım işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 
Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 
kararında yıkım işlemleri ile ilgili bir madde yer almadığından taşınmazın yıkımına ilişkin uygulamanın Belediyesi 
sorumluluğunda ve KUDEB denetiminde yapılarak uygulama sonrasına ilişkin fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 
iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 86 -  24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1151 -  24.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Köyünde yer alan, l.derece doğal ve 2. Derece 
arkeolojik sit olan Soğanlı Ören yerinde KCETAŞ tarafından yazımız eki projede belirtilen 
güzergahta elektrik şebekesi tadilat çalışması yapılarak Büyükkol mevkiinde bulunan İsmail 
ABLAK’a ait kır kahvesine elektrik verilebilmesi için elektrik şebekesi tadilat çalışması istemine 
ilişkin KCETAŞ Yatırımlar ve Planlama Müdürlüğünün 02.06.2014 gün ve2558 sayılı yazısı, Kayseri 
Müze Müdürlüğünün 10.07.2014 gün ve 626 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü raportörlerinin
21.07.2014 tarih ve 735 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Köyünde yer alan, l.derece doğal ve 2. Derece 
arkeolojik sit alanı olan Soğanlı Ören yerinde; 9,17 metre ile 10,23 metre arasında değişen ölçülerde 
dikilmesi önerilen demir direklerin soğanlı ören yerinin siluetine uymayacağı ve olumsuz 
etkileyeceğinden söz konusu istemin uygun olmadığına, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yer altı kablo hattı çekilmesi gibi farklı çözüm önerilerin Kurulumuza sunulması halinde 
konunun tekrar değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 86- 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1152- 24.07.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Yeni Mahallede ve sit dışında bulunan, tapunun 108 ada, 39
parselinde kayıtlı tescilli taşınmazda onarım istemine yönelik Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 16397748 sayılı yazısı ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 30.06.2014 gün ve 641 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil 
fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Yeni mahallede ve sit dışında bulunan, tapunun 108 ada, 39
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Akkışla Belediyesine ait tescilli taşınmazın;

• Onarım isteminin ilke olarak doğru olduğu ancak, ruhsata tabi olmayan basit onarımlar için 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama, ve Denetim Bürosuna (KUDEB) 
başvurulması gerektiğine, çatının komple yenilenmesi, taşınmazın bahçesine bağımsız WC 
yapılması istemleri gibi ruhsata tabi olan işler için ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen "Rölöve - 
Restitüsyon - Restorasyon - Proje Hazırlama Esasları" na göre hazırlanacak projelerin 
Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine;

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 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 yapılar” kapsamında değerlendirilerek söz konusu taşınmazın yapı grubunun “I. 
Grup” , koruma alanının ise kararımız eki 1/1000 ölçekli harita örneğinde olduğu gibi kendi 
parseli ( 108 ada, 39 parsel) olarak belirlenmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 86- 24.07.2014
Karar no ve tarih : 1153- 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçe, Köseoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde ve sit alanı dışında 
bulunan, tapunun 36 pafta, 520 ada, 19 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan, 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hacı Ahmet Erkılıç Evinin ısıtma sisteminde doğalgaz 
kullanılmasına yönelik hazırlanan Doğalgaz Projesinin ve Kalorifer Tesisat Projesinin 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Sürmeli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
nin 19.06.2014 tarih, 138 sayılı yazısı, Hasan ERKILIÇ vekili Ali TAŞAR’ın 26.06.2014 tarihli 
başvurusu, 03.07.2014 tarih, 656 sayılı Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarının raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Köseoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde ve sit alanı dışında 
bulunan, tapunun 36 pafta, 520 ada, 19 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan, 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hacı Ahmet Erkılıç Evinin ısıtma sisteminde doğalgaz 
kullanılmasında 2863 sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına ve bu doğrultuda hazırlanmış 
olan Doğalgaz Projesi ve Kalorifer Tesisat Projesinin görülmüş olduğuna, uygulamaların tescilli 
yapıya zarar vermeden Belediyesi ve Sürmeli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 
denetiminde, Proje Müellifinin sorumluluğunda yapılabileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 86 - 24.07.2014
: 1154 - 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, merkez, Yenicami Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 23 pafta, 374 ada, 32 
nolu parselinde (eski:2) kayıtlı, mülkiyeti Damat Hoca namıyla maruf Mehmet Arif Oğlu Mehmet 
Vakfı Manevi Şahsiyeti’ne ait, tescilli mezarlık alanının batısında bulunan, mülga Sivas Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2011 gün, 2453 sayılı kararı ile yeni yapılanma 
projesi onaylanan Yeni Damat Hocazade Camii’nde onaylı projedeki uyumsuzluklar ve uygulama 
aşamasında gerekli olan değişikliklere nedeniyle hazırlanan revize projenin değerlendirilmesine ilişkin 
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 14.04.2014 gün, 564 sayılı ve 15.07.2014 gün, 1090 sayılı 
yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 22.07.2014 gün, 739 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, merkez, Yenicami Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 23 pafta, 374 ada, 32 
nolu parselinde (eski:2) kayıtlı, mülkiyeti Damat Hoca namıyla maruf Mehmet Arif Oğlu Mehmet 
Vakfı Manevi Şahsiyeti’ne ait, tescilli mezarlık alanının batısında bulunan camiye yönelik hazırlanan 
revize projenin üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 19.06.2007 gün, 731 sayılı ilke kararı uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 
uzmanları denetiminde, 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin 
sorumluluğunda yaptırılmasına, yeni yapının 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 tarih : 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1155- 24.07.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez Türkmensarılar Köyünde tapunun 145 ada, 1 parsel numarasında 
mülkiyeti köy tüzel kişiliği adına kayıtlı Hüseyin Ağa Camiinin tescillenmesi istemiyle 
hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 27.02.2014 gün ve 349 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri 
içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 30.05.2014 gün 
ve 639 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 5172 sayılı yazısı, konuya ilişkin Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü uzmanlarının 26.02.2014 tarihli raporu ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.04.2014 tarih ve 454 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat ili, Merkez Türkmensarılar Köyünde ve sit alanı dışında, tapunun 145 ada, 1 parsel 
numarasında köy tüzel kişiliği adına kayıtlı bulunan Hüseyin Ağa Camii’nin, 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. maddesinin (a) ve (c) maddelerinde belirtilen kıstasları 
taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı 
grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 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: 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1156- 24.07.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde, 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Tavium Antik Kenti’nin 1. Derece arkeolojik sit sınırları dahilinde yer alan, tapunun 102 ada, 95 ve 99 
no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda bulunan ve su kaynağından çıkarak suyun 
kuruyup çekilmesine neden olduğu belirtilen söğüt ağaçlarının iş makinası kullanılmaksızın elle 
sökülmesinde 2863 Sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına karar verildiği Kurulumuzun
12.12.2013 tarih ve 853 sayılı kararının, Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
görüşünü içeren ve söz konusu ağaçların elle sökülmesinin mümkün olmadığının belirtildiği
03.06.2014 tarihli rapor doğrultusunda Kurulumuzda yeniden değerlendirilmesine yönelik Yozgat 
Müze Müdürlüğü’nün 11.06.2014 tarih ve 691 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kurulumuzun 12.12.2013 
tarih ve 853 sayılı kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 03.07.2014 tarih ve 315 
sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.07.2014 tarih ve 699 sayılı 
raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez, Büyüknefes Köyü’nde, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Tavium Antik Kenti’nin 1. Derece arkeolojik sit sınırları dahilinde bulunan, tapunun 102 ada, 95 ve 99 
no.lu parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazlarda yer alan ve su kaynağından çıkarak suyun 
kuruyup çekilmesine neden olduğu belirtilen söğüt ağaçlarının iş makinası kullanılarak sökülmesi 
isteminin uygun olmadığına dair alınan Kurulumuzun 12.12.2013 tarih ve 853 sayılı kararı ile Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 03.07.2014 tarih ve 315 sayılı kararlarının geçerli olduğuna, 
ancak Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarihli raporundan söz konusu 
ağaçların elle sökülmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından söğüt ağaçlarının sit alanına zarar 
vermeden, herhangi bir kazı veya hafriyat çalışması yapılmadan Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde 
sıfıra yakın kotta insan gücü kullanılarak kesilmesinde 2863 Sayılı Kanun kapsamında sakınca 
olmadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 86 - 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1157- 24.07.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez, Battal Köyü’nde bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Battalhöyüğü (2) Tümülüsü’nün Kurulumuzun 17.06.2014 tarih ve 1093 sayılı kararıyla belirlenen sit 
sınırlarının koordinatları aktarıldığında tescili istenen alanın 143 ada, 49, 53, 55 parseller yerine 141 
ada, 49, 53 ve 55 parsellerde yer aldığının anlaşıldığı belirtilerek konunun Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Kadastro Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 1332 sayılı 
yazısı; Kurulumuzun 17.06.2014 tarih ve 1093 sayılı kararına istinaden 143 ada, 49, 53, 55 parsellere 
şerh işleminin tesis edildiğine yönelik Yozgat Tapu Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 5891 sayılı 
yazısı ile konuya ilişkin Kurulumuzun 17.06.2014 tarih ve 1093 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 24.07.2014 tarih ve 755 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez, Battal Köyü’nde bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Battalhöyüğü (2) Tümülüsü’nün Kurulumuzun 17.06.2014 tarih ve 1093 sayılı kararıyla belirlenen sit 
sınırlarının koordinatları aktarıldığında tescili istenen alanın 143 ada, 49, 53, 55 parseller yerine 141 
adada yer aldığı Yozgat Kadastro Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 1332 sayılı yazısından 
anlaşılmış olup söz konusu karar ve tescilde yer alan kadastral bilgilerinin 141 ada, 49, 53 ve 55 
parseller olarak düzeltilmesine; ayrıca Yozgat Tapu Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 5891 sayılı 
yazısıyla Kurulumuzun 17.06.2014 tarih ve 1093 sayılı kararına istinaden 143 ada, 49, 53, 55 
parsellere tesis edildiği belirtilen şerh işleminin iptal edilerek 141 ada, 49, 53, 55 parsellere ilişkin 
tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 86 - 24.07.2014
Karar no ve tarih : 1158 - 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez Baltasarılar Köyünde bulunan, tapunun 122 ada, 231 parsel 
numarasında kayıtlı inziva odasının tescillenmesi istemiyle hazırlanan belgelerin ekte 
gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 17.12.2013 gün ve 1511 sayılı yazısı konuya ilişkin, Yozgat Valiliği, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.02.2014 gün ve 201 sayılı yazısı, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 07.07.2014 tarih ve 669 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez Baltasarılar Köyünde bulunan, tapunun 122 ada, 231 parsel 
numarasında kayıtlı inziva odasının 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.



KARAR

Toplantı no ve tarih : 86- 24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1159- 24.07.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Ovakent Kasabasında, j34-d3 paftada,99,44 hektarlık alanda, ER:3231873 
sayılı 2.Grup maden sahası ile ilgili olarak mevzuatımız açısından bir sakınca bulunup bulunulmadığı Yozgat İl 
Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 1214 sayılı yazısı istenilmiş olup İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün bahse konu alana ilişkin raporu, Yozgat Müze Müdürlüğünün raporu ve ekleri 
doğrultusunda gereğinin yapılmasına ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.02.2014 tarih 
ve 241 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.07.2014 gün ve 704 sayılı 
dosya inceleme raporu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10.03.2014 
tarih ve 48175 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 
263 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2014 tarih ve 40820 
sayılı görüş yazıları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;
• Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Ovakent Kasabasında tapunun 106 ada, 67 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz

üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescil kaydı bulunmayan Topaktepe
Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit 
fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada sınırları koordinatlı olarak işaretlenen şekliyle 1. 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 olmasına,

• J34-D3 paftada yer alan, 99,44 hektarlık ER:3231873 sayılı 2.Grup maden sahasının 106 ada, 67 parsel dışında 
kalan kısımlarında kültür varlığına rastlanılmadığından çalışma yapılmasında sakınca olmadığı ancak yapılacak 
çalışmalar 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,

• Topaktepe Tümülüs’ünün bulunduğu 106 ada, 67 parselin sit alanı dışında kalan kısımlarında madencilik
faaliyetlerinin yürütülmesi hususunun, Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının
1. Derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşulları uyarınca uygun olmadığı, ancak söz 
konusu parselin ifrazına ilişkin yapılacak çalışmaların Kurulumuza sunulmasından sonra 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 86 - 24.07.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1160 - 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Gedikhasanlı Köyü’nde, tapunun 3100 no.lu parseli üzerinde Yozgat 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescil kaydı bulunmayan Tepe Yerleşimi’nin III. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin hazırlanan bilgi belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesi 
hususundaki Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 02.01.2014 tarih ve S sayılı yazısı; bahse konu yerleşimin 1. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 16.07.2014 tarih ve 703 sayılı dosya inceleme raporu ile yerleşimin tesciline ilişkin Yozgat 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 10.04.2014 tarih ve 389 sayılı; Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2014 tarih ve 7S143 sayılı; Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 3537 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Gedikhasanlı Köyü’nde, tapunun 3100 no.lu parseli üzerinde yer alan 
Tepe Yerleşimi’nin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız 
eki 1/2S000 ölçekli haritada ve sit fişi üzerindeki kadastral haritada belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda 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.
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KARAR

Toplantı no ve tarih : 86 -  24.07.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1161 -  24.07.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesi, sit alanın dışında bulunan, tapunun 
152 ada, 5 parseline kayıtlı , mülkiyeti maliye hazinesine ait, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 
adına tahsisli ekli proje dahilinde sosyal hizmet binası yapılmasına yönelik hazırlanan revize 
restorasyon projesinin değerlendirilmesine ilişkin Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği'nin 14.07.2014 tarih ve 195 sayılı yazısı, Bölge Kurul Müdürlüğü raportörlerinin
18.07.2014 gün ve 715 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesi, sit alanın dışında bulunan, tapunun 
152 ada, 5 parseline kayıtlı , mülkiyeti maliye hazinesine ait, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 
adına tahsisli ekli proje dahilinde sosyal hizmet binası yapılmasına yönelik hazırlanan revize 
restorasyon projesinin üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, vaziyet planındaki çevre 
düzenlemesinin uygun olmadığına, çevre düzenleme projesinin Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda 
hazırlanarak, Kurulumuza sunulmasından sonra konunun tekrar değerlendirilebileceğine, 
Ortaokul Binası olarak tescil edilen binanın yapı grubunun “I. grup” olarak güncellenmesine 
karar verildi.
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KARAR

Toplantı no ve tarih : 86 - 24.07.2014 
Karar no ve tarih : 1162- 24.07.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan, tapunun 9 pafta, 261 ada, 7 
parsel numarasında kayıtlı Hükümet Konağı (Valilik Binası) küçük onarımı ile ilgili olarak 
teknik elemanlarca hazırlanan raporların ilgi yazılar ekinde gönderildiği, onarım işinin 
yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunda Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.06.2014 gün ve 5284 sayılı ve 08.07.2014 gün ve 5947 sayılı 
yazısı ve eki uzman raporları, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 21.07.2014 tarih ve 728 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Aşağı Nohutlu Mahallesinde ve Kentsel Sit alanı içerisinde, 
tapunun 9 pafta, 261 ada,7 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 
bulunan ve hali hazırda Yozgat Valiliği Hizmet Binası olarak kullanılan Sivas Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2009 gün ve 1511 sayılı kararı ile 2.Grup, 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hükümet Konağı binasında yapılması 
talep edilen; Kararımız eki liste 1’de belirtilen onarım taleplerinin 05.11.1999 gün ve 660 
sayılı ilke kararı doğrultusunda basit onarım kapsamında yapılabileceğine, bozulan kısımların 
renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimine uygun olarak yenilenmesi gerektiğine; 
uygulamanın belediyesince denetlenerek yapılmasına, uygulama bitince onarımlara ilişkin 
rapor ve fotografik belgelerin Kurulumuza iletilmesine, uygun görülmeyen basit onarım 
uygulamalarının yenilenmesine; Kararımız eki liste 2’ de belirtilen onarım taleplerinin ise
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda, ilke kararında belirtilen proje 
hazırlama esaslarına uygun olarak projelendirilerek Kurulumuza sunulması gerektiğine karar 
verildi


