
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K A RAR

Toplantı no ve tarih : 87 -  17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1200 -  17.09.2014 KAYSERİ

Kurulumuz üyelerinden Yüksek Şehir Plancısı Emre SARAÇBAŞI’nın ve Doç Dr. Sedat 
BAYRAKAL’ın görev sürelerinin bitmiş olması ve ayrıca Kurulumuz üyesi sayın Prof. Dr. Nur 
URFALIOĞLU’nun; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna tekrar üye olarak 
görevlendirildiği ve Mimar Ayşe AVŞİN’in, Prof. Dr. M. Cengiz CAN’ın, ve Prof. Dr. Oktay 
BELLİ’nin Kayseri Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu üyesi olarak seçildiğine dair Kültür 
Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün 07.05.2014 tarih, 89243 sayılı, 02.07.2014 tarih, 128748 
sayılı, 08.07.2014 tarih, 133504 sayılı, 4.09.2014 tarih, 171226 sayılı yazıları okundu, 2863 sayılı 
yasanın 57. Maddesi ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulları yönetmeliğinin 10. maddesi hükmü doğrultusunda Kurulumuzun 5 (beş) 
üyesinin katılımı ve açık oyla yapılan seçim sonucunda;

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Geçici Başkanlığına Prof. Dr. Nur 
URFALIOĞLU, Geçici Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. M. Cengiz CAN’ın seçilmesine oy 
birliğiyle karar verilmiştir.
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Toplantı No. Ve Tarihi: 88 - 17.09.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1201- 17.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Şahmuratlı Köyü’nde bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli Kerkenez Harabelerinin sit sınırları dahilinde yapılan izinsiz baraka yapımına yönelik Yozgat 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2014 tarih ve 2014/103 sayılı raporda belirtilen 
hususların Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 10.06.2014 tarih 
ve 682 sayılı yazısı; konuya ilişkin 16.08.1989 tarih ve 481 sayılı Kurul kararı ile Kurul Müdürlüğü 
raportörünün 11.08.2014 tarih ve 783 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Şahmuratlı Köyü’nde bulunan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli Kerkenez Harabelerinin sit sınırları dahilinde yapılan uygulamanın temel kazısı yapılmadan 
tuğla ile basit şekilde yapılmış olduğu Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.06.2014 tarih ve 
2014/103 sayılı rapordan anlaşıldığından söz konusu barakanın Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde 
ivedilikle kaldırılması gerektiğine; benzer uygulamalara müsaade edilmemesine; uygulama sonrasına 
ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların bilgi amaçlı Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 
verildi.
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Toplantı Yeri 
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T.C.
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Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı no ve tarih: 88-17.09.2014 
Karar no ve tarih : 1202 -17.09.2014

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma 
Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter 
Sistemi (TUES) Projesi kapsamında tüm sit alanları ve beraberinde tüm anıt parsellerinin hassas 
koordinatlı olarak, mümkünse yerel Kadastro Müdürlüklerinden alınmış kadastral haritaları ile 
birlikte, TUES’e aktarılması hususunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
07.03.2014 gün ve 47381 yazısı gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca; Yozgat İli, Boğazlıyan 
İlçesi, Poyrazlı Köyü’nde bulunan, tapunun J34-a-12-b pafta, 105 ada, 90 parselinde kayıtlı, Sivas 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/10/2009 tarih ve 1463 sayılı kararıyla I. 
derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Poyrazlı Köyü Tümülüsüne ait sit sınırlarının 
sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan haritaların değerlendirilmesine istemine ilişkin Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarının 09.09.2014 tarih ve 887 sayılı raporları okundu, raportörünün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Poyrazlı Köyü’nde bulunan, tapunun J34-a-12-b pafta, 105 
ada, 90 parselinde kayıtlı, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
31/10/2009 tarih ve 1463 sayılı kararıyla I. derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Poyrazlı 
Köyü Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan harita ve koordinatların 
uygun olduğuna karar verildi.
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KARAR

Toplantı no ve tarih : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1203 -17.09.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Beyyurdu Köyünde bulunan, i34-b-03d pafta, 117 ada, 3 
parselde, SORTAŞ Madencilik Ltd.Şti.’ne ait ruhsatlı taş ocağı çalışma alanının bir kısmının, 
Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2009 gün ve 1462 sayılı 
kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Beyyurdu Kayaüstü Yerleşiminin sit 
sınırları içerinde kaldığı; söz konusu alan, sit alanı özelliği göstermediğinden tescile yönelik 
kurul kararının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekirse bu konuda alanda bir çalışma yapılması 
istemine ilişkin SORTAŞ Ltd. Şti.’nin 10.06.2014 tarihli başvurusu, konuya ilişkin Yozgat Müze 
Müdürlüğünün 17.07.2014 gün ve 847 sayılı yazısı Müdürlük raportörünün 16.09.2014 gün ve 
922 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Beyyurdu Köyü,Hazine adına kayıtlı i34-b-03d pafta, 117 ada, 
3 parselde bulunan Beyyurdu Kayaüstü Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit özelliği gösterdiği, 
Yozgat Müze Müdürlüğünün 29.09.2009 gün ve 194 sayılı, 15.07.2014 gün ve 136 sayılı 
raporları ve ekleri ile Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 23.10.2009 gün ve 1937 sayılı raporu ve ekleri fotoğraflardan açık ve net olarak 
anlaşıldığından bu alanın 2863 sayılı yasa kapsamına girip girmediğinin anlaşılmasına yönelik 
herhangi bir çalışma yapılmasına gerek olmadığına; Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 31.10.2009 gün ve 1462 sayılı kararının geçerli olduğuna; Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı gereği bu alanda sadece bilimsel amaçlı kazı 
yapılabileceğine karar verildi.
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Karar no ve tarih : 1204 -17.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

D.S.İ. 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı 
Borandere ve Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Göletleri ve Sulamaları Projesi kapsamında 
planlanan alanların sınırları içerisinde mevcut tarihi eser, sit alanı gibi sahaların bildirilmesi 
istemine ilişkin SEPA Mühendislik&Müşavirlik Ltd.Şti.’nin 22.11.2013 gün ve 1479 sayılı,
20.08.2014 gün ve 1343 sayılı yazıları, Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Göleti rezervuar 
alanında Yozgat Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Eymir Kaya 
Yerleşimine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 20.03.2014 gün ve 294 sayılı, 06.06.2014 gün 
ve 676 sayılı, 21.02.2014 gün ve 158 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 250690 sayılı, 29.05.2014 gün ve 104642 sayılı, 22.08.2014 
gün ve 163329 sayılı yazıları, Eymir Kaya Yerleşiminin tesciline ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.03.2014 gün ve 56948 sayılı yazısı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 gün ve 
252129 sayılı yazısı, Müdürlük raportörünün 16.09.2014 gün ve 921 sayılı raporu okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Eymir Köyünde bulunan, Hazine adına kayıtlı H34-D-25B 
pafta, 3283 parselde yeralan Eymir Kaya Yerleşiminin, 2863 sayılı yasa kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli 
haritada işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve söz konusu sit 
alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 
1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 
olduğuna; yerleşimdeki kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Yozgat Müze 
Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; kaçak kazı çukurlarının kapatılması ile ilgili rapor ve 
fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; yerleşimde daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması 
için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak söz konusu 
alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; Eymir Göleti’nin, yerleşimin 1.derece 
arkeolojik sit sınırına yaklaşık 75m. mesafede olması nedeniyle, kararımız eki 1/25000 ölçekli 
haritada işaretli alanın, rezervuar alanı olarak planlanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
herhangi bir sakınca olmadığına karar verildi.
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Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Sarıhamzalı, Mirahor, Akoluk, Yazılıtaş, Aşağıkarahacılı, 
Kepirce ve Ocaklı Köylerindeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla Sarıhamzalı Köyünün 
doğusundan geçen Bağırganözü Deresi sularının depolanması suretiyle oluşturulması planlanan 
Sarıhamzalı Göleti projesi kapsamında 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanların, su toplama 
alanı, sulama alanı ve 4 adet hammadde ocağı alanı olarak planlanmasında kurumumuz mevzuatı 
açısından herhangi bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Devlet Su İşleri 
12.Bölge Müdürlüğünün 21.11.2013 gün ve 688045 sayılı, 22.04.2014 gün ve 244939 sayılı 
yazıları, proje kapsamında Yozgat Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme sonucu tespit 
edilen kültür varlıklarına ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 28.04.2014 gün ve 495 sayılı 
yazısı, söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğünün
10.06.2014 gün ve 355508 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 12.06.2014 gün ve 701 
sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 2515 sayılı yazısı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 
122527 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
26.08.2014 gün ve 58427 sayılı yazısı, konuya ilişkin Müdürlük raportörünün 16.09.2014 
gün ve 923 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Ocaklı Köyünde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 
kadastro harici taşlık alanda bulunan Karakaya Tepesi Yerleşiminin ve Yazılıtaş Köyü, 1303, 
1344, 1345,1346 parsellerde bulunan Bent Tepesi Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişleri üzerindeki 1/25000 
ölçekli haritada işaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 
Sarıhamzalı Köyü sınırları içerisinde bulunan ve kısmen kadastro harici taşlık alanda, kısmen de 
122 ada, 62 parselde yeralan Kengellik Tepe Tümülüsünün; Sarıhamzalı Köyü, kadastro harici 
taşlık alanda bulunan Bağırganözü Tümülüsü ile Sarıhamzalı Köyü, kadastro harici taşlık 
alanda bulunan Sarıhamzalı Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişleri üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada işaretli 
alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve söz konusu sit alanlarında 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece 
arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli 
olduğuna; Sarıhamzalı Tümülüsündeki kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, 
Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; kaçak kazı çukurlarının kapatılması ile 
ilgili rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine;
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Karar no ve tarih : 1205 -17.09.2014 KAYSERİ

tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili 
kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin 
sağlanmasına; Sarıhamzalı Göleti Projesinde sulama alanı olarak planlanan alan içerisinde kalan 
Karakaya Tepesi Yerleşimi, Bent Tepesi Yerleşimi ve Kurupınar Mevkii Osmanlı 
Yerleşimi’nin 1.derece arkeolojik sit sınırları dışında uygulama yapılması koşuluyla, 
Sarıhamzalı Göleti projesine ilişkin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanlarda 
planlanan şekilde uygulama yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; 
ancak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda çalışmaların 
durdurularak Yozgat Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çatmasöğüt Köyü’nde, tapunun 6 pafta, 81 no.lu parseli üzerinde Yozgat 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescil kaydı bulunmayan Çatmasöğüt Tümülüsü’nün I. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin hazırlanan bilgi belgelerin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi hususundaki Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih ve 187 sayılı yazısı; alanın 
tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 
301 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2014 tarih ve 
40997 sayılı; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2014 tarih ve 63606 sayılı görüş yazıları 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 09.09.2014 tarih ve 885 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çatmasöğüt Köyü’nde bulunan, tapunun 6 pafta, 81 no.lu parseli üzerinde 
kamu ortak malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan Çatmasöğüt Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. 
maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada ve sit fişi 
üzerindeki 1/5000 ölçekli 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 kararı 
doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.
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Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Dedeli köyünde, sit dışında yer alan, tapuda 179 ada, 17 parsel
numarasında kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 14.07.2005 gün, 317 sayılı kararı ile korunması gerekli taşımaz kültür varlığı olarak tescilli 
Köyodasının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar tespit, müdahale ve restorasyon 
projesi ile raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Mimar Burcu GÜNAY’ın 23.06.2014 tarihli,
18.08.2014 tarihli ve 09.09.2014 tarihli başvuruları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.09.2014 gün, 928 sayı ile kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Dedeli Köyünde, sit dışında yer alan, tapuda 179 ada, 17 parsel
numarasında kayıtlı, özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşımaz kültür varlığı olarak tescilli
Köyodasının yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün, 
660 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. (Birinci) grup olarak belirlenmesine, taşınmazın onarımına 
yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar tespit, müdahale ve restorasyon projesi ile raporlarının 
restorasyon projesi üzerinde asıl yapı ve ek bina ayırt edilecek şekilde renk farlılığı sağlanması ve 
araya fuga yapılmasına ilişkin düzeltmemiz doğrultusunda uygun olduğuna, uygulamanın Yozgat İl 
Özel İdaresi 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 : SS - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 120S - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde kayıtlı, 
mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün, 
11619 sayılı yazısı ile “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan ve mülga Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Büyük Ambar binasının onarımına yönelik hazırlanan restorasyon projesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın
21.07.2014 gün, 314/810 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 16.09.2014 tarih ve 926 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

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



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1209 - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde kayıtlı, 
mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün, 
11619 sayılı yazısı ile “üniversite hizmetlerinde kullanılmak amacıyla” Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi içerisinde yer alan ve mülga Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün 1123 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 30.04.2009 gün, 1358 sayılı kararı ile de yapı grubu I. (Birinci) grup 
olarak belirlenen Büyük Ambar binasının onarımına yönelik hazırlanan uygulama projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın
21.08.2014 gün, 358/924 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 16.09.2014 tarih ve 924 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1878 numaralı parselde kayıtlı, 
mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, Sümerbank Fabrika 
Kompleksi içerisinde yer alan 1. Grup yapı olarak tescilli Büyük Ambar binasının onarımına yönelik 
hazırlanan uygulama projelerinin hesap ve teknik sorumluluğu proje müellifine ait olmak üzere uygun 
olduğuna, ancak tesisat elemanlarının yapının sabit elemanları ile kullanılabilir bir uyumluluk içinde, 
yapıya zarar vermeyecek şekilde tespitlerinin yapılmasına, 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” ve “f” 
bentleri uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde ve 22.03.2001 gün, 680 
sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 88 -17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1210 -17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Hacısaki Mahallesi, Birlik Sokakta, tapunun 92 pafta, 234 ada, 44 
parselinde kayıtlı bulunan hamamın tamamen yok olduğu, korumaya değer bir yer olmadığı, 
mülkünün değerlendirebilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için tarihi hamamın tescil kaydının 
kaldırılması hususunda Mithat YILMAZTÜRK’ün 15.05.2014 tarihli başvurusu, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.04.1978 gün ve 1071 sayılı kararı, Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 28.08.2009 gün ve 1459 sayılı, 05.10.2007 gün ve 927 sayılı,
21.06.2011 gün ve 2097 sayılı kararları, Kayseri Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu’nun
24.05.2012 gün ve 249 sayılı, 24.09.2012 gün ve 340 sayılı, 18.07.2013 gün ve 726 sayılı kararları ile 
Kurul Müdürlüğü raportörünün 15.09.2014 gün ve 914 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesi, Birlik Sokakta ve sit alanı dışında yer 
alan, tapunun 92 pafta, 234 ada, 44 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, mülga Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 gün ve 75 sayılı kararıyla korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Birlik Hamamın sınırlarının belirlenmesi amacıyla Kayseri 
Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazıları sonucu ortaya çıkan verilen doğrultusunda Birlik 
Hamamının 234 ada, 44 parsel sınırları içerisinde kaldığı ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 
“Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır’ ’ şerhinin verilmesi gerektiği, ayrıca taşınmazın yapı 
grubunun I.grup olarak belirlendiği, tescilli yapı kalıntılarına yönelik rölövesinin hazırlanarak 
Kurulumuza sunulması gerektiği 24.09.2012 tarih ve 340 sayılı kararımızla ifade edilmiş olup 
dolayısı ile söz konusu yapıya ilişkin elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapının onarımının 
mümkün olduğu anlaşıldığından tescil kaydının kaldırılması isteminin uygun olmadığına ve 
Kurulumuzun 24.09.2012 gün ve 340 sayılı kararı ile istenilen “...Tescilli yapı kalıntılarına yönelik 
çizimlerin yetersiz ve tekniğine uygun olmadığına, sondaj alanında bulunan yapı kalıntılarını belgeleyen 
rölövelerin hazırlanarak...’’ bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1211 - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1892 
numaralı parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye hazinesine ait taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin 16.05.2014 tarih ve 344 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Kurulumuzda değerlendirilmesi neticesinde alınan Kurulumuzun 18.06.2014 gün ve 1096 
sayılı kararında, sehven yapıldığı anlaşılan yanlışlığın düzeltilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü 
raportörünün 16.09.2014 gün ve 919 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1892 
numaralı parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye hazinesine ait taşınmaza yönelik alınan Kurulumuzun
18.06.2014 gün ve 1096 sayılı kararında sehven yapıldığı belirtilen yanlışlığın, şehir plancısının 
bulunduğu toplantıda görüşülmesinin uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 88 - 17.09.2014
: 1212 - 17.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülkiyeti TC Devlet 
Demir Yollarına ait, tapunun 2965 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 10.07.2007 gün, 855 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli, yapı grubu “ l.Grup” olarak belirlenmiş olan Lokomotif Bakım Atölyesinde; 
lokomotiflerin giriş çıkış yaptıkları 17 adet metal kapının atölye içerisinde termal konforun sağlanması 
için otomatik seksiyonel kapı ile değiştirilmesi istemine yönelik T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü, Kayseri 
Depo Müdürlüğü’nün 01.08.2014 gün, 712 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 25.08.2014 gün, 852 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülkiyeti TC Devlet 
Demir Yollarına ait, tapunun 2965 ada, 1 parselinde kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli, yapı grubu “ 1.Grup” olarak belirlenmiş olan Lokomotif Bakım Atölyesinde; 
lokomotiflerin giriş çıkış yaptıkları 17 adet metal kapının otomatik seksiyonel kapı ile değiştirilmesine 
yönelik istemin 1.Grup yapı olan Lokomotif Bakım Atölye Binasının özgün kimlik ve malzeme tipiyle 
bağdaşmaması nedeniyle uygun olmadığına, yapının özgün mimarisinin bir parçası olan kanatlı kapıların 
korunduğu alternatif önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi durumunda konunun yeniden 
değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1213 - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülkiyeti TC Devlet Demir 
Yollarına ait, tapunun 2968 ada, 1 parselinde kayıtlı mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.07.2007 gün, 855 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli, yapı grubu “1.Grup” olarak belirlenmiş olan Revizörlük Binasında (Vagon Bakım Onarım Atölye 
Müdürlüğü); bakım ve onarım yapılmasına ilişkin T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü’nün 03.07.2014 gün, 15230 
sayılı yazısı, acil durumlarda personelce kullanılmak üzere 2 adet acil çıkış yapılmasına ilişkin T.C.D.D. 
Emlak ve İnşaat Bölge Kısım 25 Şefliği’nin 07.08.2014 gün, 322 sayılı yazısı, yapıya ilişkin 23.07.2014 gün, 
1137 sayılı kararımızda kadastral bilgi ve yapı isminin yanlış verildiği belirtilerek söz konusu çelişkinin 
düzeltilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28.08.2014 
gün, 9706 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 09.09.2014 gün, 889 sayılı raporu ile 23.07.2014 gün, 1137 sayılı kararımız okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, İstasyon Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülkiyeti TC Devlet Demir 
Yollarına ait, tapunun 2968 ada, 1 parselinde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, 
yapı grubu “1.Grup” olarak belirlenmiş olan Revizörlük Binasında (Vagon Bakım Onarım Atölye 
Müdürlüğü); eski kiremitlerin toplanması, çatı onarımı, kiremit altı tahta yapılması, su yalıtımı yapılması, 
kiremit döşeme yapılması, mahya kiremit döşeme, yağmur oluğu, yağmur borusu, saçak ve alın tahtası, baca 
dibi, dere, mahya, etek sacı vb. sac işleri, dış cephede sıva tamirleri, dış cephe boyası, kapı pencere saçak 
tahtası yağlı boya işlerinin 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda basit onarım kapsamında aynı 
malzeme ve yapım tekniği kullanılarak yapılmasının uygun olduğuna, bu işlemlerin yapılabilmesi içinde 
tescilli yapıya zarar vermeden iskele kurulmasında sakınca olmadığına, uygulamaların KUDEB denetiminde 
ve TCDD sorumluluğunda yapılarak onarım sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Müdürlüğümüze 
iletilmesi gerektiğine,

Söz konusu Revizörlük Binasının (Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü) korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1.Grup bir yapı olduğu dikkate alındığında 2 adet acil çıkış kapısı açma 
isteminin, uygulama yapılmak istenen alana yönelik rölövenin ve yapılacak müdahalelere ilişkin mimari 
çizimlerin Kurulumuza iletilmesi durumunda değerlendirilebileceğine,

Yapıya ilişkin 23.07.2014 gün, 1137 sayılı kararımızda “sehven “2965 ada, 1 parsel” olarak belirtilen 
kadastral bilginin “2968 ada, 1 parsel” olarak düzeltilmesine; söz konusu kararda Revizörlük Binası olarak 
tescilli ancak mevcut kullanımı “Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü” olan yapının iki ismi de 
belirtilmiş olup bu konuda bir yanlışlık yapılmadığından düzeltmeye gerek olmadığına, karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014
Karar No. ve Tarihi : 1214 - 17.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Çandır Mahallesinde, Çandır camii’nin koruma alanında kalan, 
mülkiyeti Nepak Yapı’ya ait , tapunun K34C05B4D Pafta, 2846 ada, 8 parseline kayıtlı taşınmazda yeni 
yapılanmaya yönelik hazırlanan projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Yavuz ALTUNTUĞ’ un
20.06.2014 günlü başvurusu, Müdürlük raportörlerinin 15.09.2014 gün, 915 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Çandır Mahallesinde, Çandır camii’nin koruma alanında kalan, özel 
mülkiyete ait , tapunun K34C05B4D Pafta, 2846 ada, 8 parseline kayıtlı taşınmazda yeni yapılanmaya 
yönelik, hazırlanan projenin Tescilli Çandır Camii ile ilişkisini gösteren çizimler olmadığından uygun 
olmadığına, 1/200 ölçekli silüet çizimleri hazırlanarak Müdürlüğümüze iletildikten sonra konunun tekrar 
değerlendirilebileceğine, söz konusu parselde jeolojik zemin etüd çalışması isteminin, 2863 sayılı yasa 
kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1215 - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Bulgurcu Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanı içinde bulunan, 
tapuda 19 pafta, 51 ada, 3 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazın avlusuna oda 
yaptırılmak istendiğine ilişkin İncesu Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.07.2014 gün, 
001384 sayılı yazısı ve konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 16.09.2014 gün, 930 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Bulgurcu Mahallesinde, kentsel arkeolojik sit alanı içinde bulunan, 
tapuda 19 pafta, 51 ada, 3 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazın avlusuna oda 
yaptırılması talebinin, Kurulumuzun 25.03.2014 tarih ve 1006 sayılı kararıyla ilkesel olarak uygun 
bulunan ancak düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilecek olan İncesu 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra ve Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
tarih ve 660 sayılı ilke kararına uygun mimari projelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulması halinde 
değerlendirileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 88 - 17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1216 - 17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Beylik Mahallesinde, Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne ait, tapunun 417 ada, 1 parselinde kayıtlı, tescilli İncesu İstasyon binası, Lojman Binası 
ve Su deposu koruma alanında Elektrifikasyon Katener tesisi kurulmasına yönelik Boğazköprü- 
Ulukışla-Yenice, Mersin-Toprakkale Elektrifikasyon Projesi Kontrol Teşkilatı’ nın 03.07.2014 gün ve 
38255 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
15.09.2014 tarih, 912 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Beylik Mahallesi’nde, T.C. Devlet Demir Yolları (TCDD) adına 
kayıtlı 417 ada, 1 parselde yer alan ve mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
18.06.2012 gün ve 271 sayılı kararıyla tescil edilerek koruma alanı belirlenen İstasyon binası, Lojman 
Binası ve su deposu koruma alanında Elektrifikasyon Katener tesisi kurulmasına yönelik hazırlanan 
proje ve raporunun 2863 Sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına, uygulamanın KUDEB 
denetiminde, 2863 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca TCDD Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 
onaylı projesi doğrultusunda yaptırılmasına, uygulamanın 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 : 88 -17.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1217-17.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında yer alan, tescilli yapıların 
koruma alanında kalan, tapunun 287 pafta, 3113 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Ali Sert Otel 
Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait taşınmazda yeni yapılanma isteminin 
değerlendirilmesine ilişkin Ali Sert Otel Turizm İnşaat Sanati ve Ticaret Limited Şirketi’nin
07.03.2013 ve 12.03.2013 tarihli başvuruları ile proje tadilatının değerlendirilmesi istemi. konuya 
yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.09.2014 
gün, 168 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesinde, sit dışında yer alan, tescilli yapıların 
koruma alanında kalan 287 pafta, 3113 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda yeni yapılanmaya yönelik 
proje tadilatının 2863 sayılı yasa açısından sakıncası olmadığına karar verildi.



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1218 - 18.09.2014 KAYSERİ

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Yozgat, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 42 pafta, 594 
ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.03.1979 gün, A/1587 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Fatih Camiinin onarımına yönelik hazırlanan rölöve, malzeme 
analizi ve hasar analizi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün
24.06.2014 gün, 949 sayılı ve 04.09.2014 gün, 1324 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.09.2014 gün, 916 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Yozgat, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 42 pafta, 594 
ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Fatih Camiinin öncelikle yapı grubunun Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. 
(Birinci) grup olarak belirlenmesine, taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve, malzeme analizi 
ve hasar analizi ile raporunun rölöve üzerinde içine girilememiş olan çatı kısmına “girilemedi” 
ibaresinin yazılmasına yönelik düzeltmemiz doğrultusunda uygun olduğuna, restitüsyon, müdahale ve 
restorasyon projesi ile mimarlık tarihi raporunun da ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulması 
gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 89 - 18.09.2014
: 1219 - 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat, Merkez, Köseoğlu Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 36 pafta, 524 ada, 
1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1984 gün, 488 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çapanoğlu Camiine yönelik çevre aydınlatma projesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 23.06.2014 gün, 938 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
08.09.2014 gün, 882 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat, Merkez, Köseoğlu Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 36 pafta, 524 ada, 
1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Çapanoğlu Camiinin dıştan aydınlatılması isteminin ilke olarak uygun 
olduğuna, ancak yapı üzerinde yer alacak kablo ve armatürlerin yapıya montajına yönelik detay 
çizimlerinin kurulumuza sunulmasından sonra projenin değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1220 - 18.09.2014 KAYSERİ

Yozgat, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 9 pafta, 248 ada, 5 
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Sivas Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2012 gün, 526 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Sağır Mustafa Ağa Camiine (Süleyman Sırrı İçöz Camii) yönelik rölöve ve 
malzeme analizi ile raporunun değerlendirilmesine ilişkin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün
24.06.2014 gün, 949 sayılı ve 04.09.2014 gün, 1324 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.09.2014 gün, 900 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;

Yozgat, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 9 pafta, 248 ada, 5 
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Sağır Mustafa Ağa Camiine (Süleyman Sırrı İçöz Camii) onarımına 
yönelik hazırlanan rölöve, malzeme analizi ve raporunun uygun olduğuna, hasar analizi, restitüsyon, 
müdahale ve restorasyon projesi ile mimarlık tarihi raporunun da ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza 
sunulmasına, ayrıca caminin doğu cephesinde yer alan ve rölövede vaziyet planında ölçüsüz olarak 
işlenmiş olan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.08.1989 gün, 476 
sayılı kararı ile tescilli hazire bölümüne ilişkin de detaylı rölöve restorasyon projesinin hazırlanarak 
Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
Karar No. ve Tarihi

: 89 - 18.09.2014
: 1221 - 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Medrese Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 16 pafta, 314 ada, 2 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğüne ait, mülga Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 03.12.2009 gün, 1511 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli ve yapı grubu 2. Grup olarak belirlenen PTT binasının dış cephesinde aydınlatma 
yapılmasına yönelik hazırlanan projenin ve teknik raporunun değerlendirilmesine ilişkin Sivas PTT 
Başmüdürlüğü’nün 10.06.2014 gün, 5160 sayılı ve 07.08.2014 gün, 7230 sayılı yazıları ile konuya 
ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.08.2014 gün, 
861 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Merkez, Medrese Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 16 pafta, 314 ada, 2 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğüne ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve yapı grubu 2. Grup olarak belirlenen PTT binasının dış cephesinde aydınlatma 
yapılmasına yönelik hazırlanan projenin ve teknik raporunun, uygulamanın yapının özgün mimari ve 
malzemesine zarar vermeyecek şekilde yapılması koşulu ile uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı 
yasanın 10. Maddesi uyarınca PTT Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca proje müellifinin sorumluluğunda ve 
Belediyesi denetiminde yaptırılmasına ve onaylı projesi doğrultusunda tamamlandığına ilişkin ilgilileri 
tarafından hazırlanacak 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 : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1222 - 18.09.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 159 ada, 2 
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 08.04.1983 gün, A-4227 sayılı kararı ile korunması gerekli taşımaz kültür varlığı 
olarak tescilli Küpçüoğlu Evinin (Eski Sağlık Ocağı, Halk Eğitim Merkezi Binası) onarımına yönelik 
hazırlanan rölöve, restitüsyon, malzeme analizi, hasar analizi, müdahale önerisi, restorasyon projesi ve 
raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Akdağmadeni Kaymakamlığının 27.06.2014 gün, 167 sayılı 
(10 adet eki var), 27.06.2014 gün, 167 sayılı (1 adet eki var) ve 05.09.2014 gün, 237 sayılı yazıları ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
09.09.2014 gün, 888 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapuda 159 ada, 2 
parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, korunması gerekli taşımaz kültür varlığı 
olarak tescilli Küpçüoğlu Evinin (Eski Sağlık Ocağı, Halk Eğitim Merkezi Binası) yapı grubunun 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.01.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda I. (Birinci) grup olarak belirlenmesine, taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan 
rölövede özgün merdiven izlerinin işlenmemesi, tonozların betonarme olarak gösterilmesi, mevcuttaki 
beton kısımlara restitüsyonda da özgünmüş gibi yer verilmesi, hasarların yeterince 
detaylandırılmaması ve doğru analiz yapılmaması nedeniyle müdahalelerin yetersiz kalması, ayrıca 
yapının misafirhane olarak kullanılabilmesi için üst katta odalara ilave edilen ıslak hacimlere yönelik 
projede ayrıntılı bilgi bulunmaması nedeniyle hazırlanan projelerin uygun olmadığına, projelerin 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 
uyarınca yeniden gözden geçirilerek yapıya yönelik mimarlık tarihi raporu ile birlikte Kurulumuza 
sunulması halinde yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 -  18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1223 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anılar Yüksek Kurulu'nun 12.04.1980 gün ve 2125 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki taşınmazın 
onarımına yönelik hazırlanan revize restorasyon projesinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 05.08.2014 gün ve 8681 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.09.2014 tarih ve 935 sayılı raporu okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesi’nde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 30-31 parsellerde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 2. grup yapılardan olan, konut niteliğindeki 
taşınmazın onarımına yönelik statik inceleme raporu doğrultusunda hazırlanan revize restorasyon projesinin 
uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 -18.09.2014
Karar No. ve Tarihi : 1224 -18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tosun Mahallesi’nde, kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı imar 
Planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup 
konut niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan revize restorasyon projesinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.08.2014 gün ve 
9619 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.09.2014 gün 
ve 937 sayılı raporu okundu, raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

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



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1225 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projenin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Erdoğan Mütevelli SÖZÜER’in 05.08.2014 günlü başvurusu, 
Kurulumuzun 23.01.2014 gün, 916 sayılı, 24.03.2014 gün, 991 sayılı, 15.05.2014 gün, 1060 sayılı 
kararı ile Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.09.2014 gün ve 918 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı 
İmar Planı sınırları içinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun
13.06.1970 gün ve 5447 sayılı kararı ile tescil edilen Setenönü Hamamının bulunduğu 267 ada, 2 
parsel ile tescilli çeşmeye cephe veren özel mülkiyete ait, 324 pafta 7035 ada 1 parselde kayıtlı 
taşınmaza yönelik hazırlanan yeni yapılanmaya ilişkin mimari projenin; kitlenin tasarım özellikleri 
açısından tarihi yapıları aynen tekrar ettiğinden yanıltıcı olması nedeniyle uygun olmadığına, önerilen 
yapının “tarihi çevrede yeni tasarım ilkelerini” dikkate alarak hazırlanacak projesi Kurulumuza 
sunulması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 89 - 18.09.2014 
Karar no ve tarih : 1226 -18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 8241 ada, 11 parselinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı tescilli 
Kızılköşk’ün onarım projelerinin daha sağlıklı hazırlanabilmesi için Kurulumuzun 23.07.2014 
gün ve 1122 sayılı kararı eki 1/100 ölçekli krokide işaretli kazı izni verilen alanların 
genişletilmesine yönelik açıklama raporu ve 1/100 ölçekli krokinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 02.09.2014 gün ve 9831 
sayılı, 03.09.2014 gün ve 9908 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 11.09.2014 gün ve 899 
sayılı sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan tek yapı 
ölçeğinde kültür varlığı olarak tescilli Kızılköşkte Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 1122 sayılı 
kararıyla başlanan kazı neticesinde köşke ait yapı temellerinin ve kalıntıların geniş bir alana 
yayıldığı dosyasındaki raporlar ve ekleri fotoğraflardan anlaşıldığından, köşkün yeraldığı 11 
parselde ve çevresindeki köşke ait kalıntıların olabileceği özel mülkiyete ait parsellerde mülkiyet 
sahiplerinden izin alındıktan sonra bilimsel heyet danışmanlığında Müze Müdürlüğünce 
kurtarma kazısı yapılabileceğine; kazı sonucunun rapor ve fotoğraflarla Kurulumuza iletilmesine 
karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 89 - 18.09.2014 
Karar No. Ve Tarihi : 1227 - 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey (Hacı Mansur) Mahallesinde, Şehit Nazımbey 
Bulvarı, Setenönü Caddesinde ve kentsel sit alanında bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 37 
parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 
konut niteliğindeki II. grup yapının onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Kadir Büyükince’nin günsüz başvurusu ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.09.2014 tarih, 911 sayılı raporu okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey (Hacı Mansur) Mahallesinde, Şehit Nazımbey 
Bulvarı, Setenönü Caddesinde ve kentsel sit alanında bulunan, tapunun 66 pafta, 329 ada, 37 
parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 
konut niteliğindeki II. grup yapının onarımına yönelik hazırlanan rölöve, ve rölöve raporunun 
uygun olmadığına; Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 
sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve ve rölöve raporunun Müdürlüğümüze 
iletilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 89 -18.09.2014 
Karar no ve tarih : 1228-18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi 5192 ada 1 parselde sit alanı 
dışında,korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ve Koruma Kurulunun 29.08.2013 tarih 
771 sayılı kararı gereğince restorasyon çalışmaları devam eden konut niteliğindeki taşınmazın; 
restorasyon,restorasyon müdahele,rölöve,rölöve hasar tespit,restitüsyon projeleri, statik 
inceleme raporu,yığma yapı statik müdahele projesi, elektrik tesisat ,sıhhi tesisat,kalorifer 
tesisat projeleri ve raporların incelenmesine yönelik Melikgazi Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünün; 22.07.2014 gün ve 6074 , 36.08.2014 gün ve 6806 ve 08.09.2014 gün ve 7153 
sayılı yazılarına ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 17.09.2014 gün, 168 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde sit alanı dışında bulunan, Melikgazi 
ilçesindeki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik Kurulumuzun 11.04.2003 gün ve 3286 sayılı kararı ile 
belirlenen koruma alanı içinde yer alan, tapunun 5192 ada, 1 parselinde kayıtlı konut niteliğindeki 
tescilli taşınmazın restorasyon uygulamasına yönelik hazırlanan restorasyon,restorasyon 
müdahele,rölöve,rölöve hasar tespit,restitüsyon projelerinin uygun olduğuna,önerilen ek kütlenin 
boyutlar ve konum açısından tarihi çevrede yeni tasarım oluşturma kurallarına uygun cephe 
önerileriyle kurulumuza sunulduktan sonra değerlendirilmesine, statik inceleme raporu,yığma yapı 
statik müdahele projesi, elektrik tesisat ,sıhhi tesisat,kalorifer tesisat proje ve raporlarının hesap ve 
teknik sorumluluğu proje müellifine ait olmak üzere uygun olduğuna, ancak tesisat elemanlarının 
yapının sabit elemanları ile kullanılabilir bir uyumluluk içinde, yapıya zarar vermeyecek şekilde 
tespitlerinin yapılmasının ve uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi ve proje müellifinin denetim ve 
sorumluluğunda yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 89- 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1229- 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 17 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi 
istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 18.08.2014 gün ve 9258 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 10.07.2014 gün ve 683 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
tapunun 11292 ada, 1-2 parsel, 11292 ada, 16 parsel, 11295 ada, 13-14 parsel, 11295 ada, 18 parsel, 
11295 ada, 19 parsel, 11295 ada, 22-41 parsel, 11297 ada, 2-3-4 parsel, 11297 ada, 12 parsel, ve 11302 
ada, 4 parselinde kayıtlı, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki 9 (dokuz) adet taşınmazın; 
2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı 
niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun 
“II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 89 - 18.09.2014 
Karar no ve tarih : 1230- 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi-Kuzey mahallesi, Paşa Pınar Sokak, No: 27 de yer alan 
tapunun 2211 parsel numarasında özel mülkiyet (Duran ÇİLSAL) adına kayıtlı olduğu belirtilen, 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan ancak tescilli taşınmazların koruma alanında ve 
kentsel sit alanı içinde kalan konutun yıkılmak üzere olduğu ve tehlikeli durum yarattığına ilişkin 
Melikgazi Belediye Başkanlığının 08.07.2014 tarih, 5707-7837 sayılı yazısı ve bu yazı eki olan 
Cahit Yorulma’nın 30.06.2014 tarihli başvurusu, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 20.08.2014 tarih 
ve 841 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi-Kuzey mahallesi, Paşa Pınar Sokak, No: 27 de yer alan 
tapunun 2211 parsel numarasında özel mülkiyet (Duran ÇİLSAL) adına kayıtlı olduğu belirtilen, 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan ancak tescilli taşınmazların koruma alanında ve 
kentsel sit alanı içinde kalan yapının; taşınmaz kültür varlıklarına ve kentsel sit alanına zarar 
vermeden, Belediyesi ve mülkiyet sahipleri tarafından gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanması 
amacıyla güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1231 -  18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, Caferbey Mahallesi Topaç Sokakta, sit dışında bulunan 
tapunun 60 pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi tüzel kişiliğine 
ait, GEEAYK’nun 12.04.1980 gün, A-2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli ve yapı grubu I.Grup olan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin etrafında yer alan okul ve 
müştemilat binalarına yönelik hazırlanan revize hasar tespit analizi, restorasyon projesi, müdahale 
paftası ve sanat tarihi raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Mimar Hakan Şahan’ın bila tarihli 
başvurusu ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 16.09.2014 tarih, 925 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde, sit dışında bulunan, Caferbey Mahallesi Topaç Sokakta, 
tapunun 60 pafta, 77 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi tüzel kişiliğine 
ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve I.Grup yapılardan olan Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesinin etrafında yer alan okul ve müştemilat binalarına yönelik hazırlanan revize hasar 
tespit analizi, restorasyon projesi ve müdahale paftasının uygun olmadığına, söz konusu projeler ile 
birlikte restitüsyon projesi ve raporunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esasları doğrultusunda 
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



KARAR

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Toplantı No. Ve Tarihi: 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1232 - 18.09.2014 KAYSERİ

Prof.Dr. Fikri KULAKOĞLU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski 
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti” konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsamında tespit edilen alanlardan Kayseri ili, Develi 
ilçesi, Gömedi Köyü’nde bulunan höyüğün tescilinin değerlendirilmesine yönelik Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 267080 sayılı yazısı ile bahse konu höyüğün 
tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.06.2014 tarih ve 1920 
sayılı, Develi Belediye Başkanlığı’nın 09.06.2014 tarih ve 5010 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2014 tarih ve 115005 sayılı, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2014 tarih ve 7210 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarih ve 5738 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 53122 sayılı, Develi Kaymakamlığı’nın 03.07.2014 tarih 
ve 90 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 30.05.2014 tarih ve 
543 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Gömedi Mahallesi’nde bulunan, tapunun 111 ada, 118, 119, 129, 
130, 113, 325, 326, 327, 328, 329, 330 ve 331 parsellerinde yer alan Topraktepe (2) Höyüğü’nün 
2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 
ve 1/1000 ölçekli harita belirlenen şekliyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 
söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda II. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 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 Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1233 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Mahallesinde, Köşker Dağının Eteğinde yer alan, tapunun 110 ada, 
6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1133 sayılı 
kararı ile rölöve, restitüsyon, hasar tespitleri, müdahale önerileri ve restorasyon projesi ile raporları onaylanan 
Süleyman Şah Türbesi’nde (Öksüz Türbesi-Gülabi Türbesi) onarım sırasında ortaya çıkan durum gereği 
hazırlanan rapor doğrultusunda uygulama yapılmasına yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 08.07.2014 
gün, 2812 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 01.09.2014 gün, 867 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Mahallesinde, Köşker Dağının Eteğinde yer alan, tapunun 110 ada, 
6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli ve mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 gün, 1133 sayılı 
kararı ile rölöve, restitüsyon, hasar tespitleri, müdahale önerileri ve restorasyon projesi ile raporları onaylanan 
Süleyman Şah Türbesi’nde (Öksüz Türbesi-Gülabi Türbesi) onarım sırasında ortaya çıkan durum gereği 
hazırlanan raporda belirtilen istemlerden;

• Namazgah katında zeminin 9 cm kalınlığında kesme yonu taş kaplanmasının,
• Türbede pencere boşluklarına 5cm kalınlıkta yonu taşı kaplama yapılmasının,
• Dam kısmında kesme yonu taşlar arasındaki çimentolu derzlerin temizlenerek kireç esaslı derz ile 

derzlenmesinin
uygun olduğuna;

• Dama çıkışı sağlayan merdivende eriyen basamakların aynı ebat ve malzeme ile yenilenmesi,
• Sanduka katında zeminin 9 cm kalınlığında kesme yonu taş kaplanmasının,
• Dam kısmında ve külahta çürüyen taşların aynı ebat ve malzeme ile değiştirilmesi;

İstemlerinin ise uygun olmadığına, merdivenin gerekli temizlik işlemleri yapıldıktan sonra mevcut hali ile 
korunmasına, sanduka katında zeminin dıştan gelebilecek su sızıntılarına karşı taş kaplanmayıp doğal hali ile 
bırakılmasına, üst örtüde ise özellikle külah bölümündeki taşlarda çok erime olmadığı, yalnızca külahın etek 
kısmındaki taşlarda yüzey birleşim kısımlarında kırılma olduğu görüldüğünden yapıya fazla müdahalenin önüne 
geçilebilmesi amacıyla yalnızca kırılan bu taşlara müdahale edilmesi, taş değiştirilmeden kırılan kısımlarda 
tamamlama yapılmasının uygun olduğuna; üst örtü taşlarında eğer aşırı derecede erime var ise de bunların rölöve 
üzerine işlenmesi suretiyle belgelenerek Kurulumuza sunulması halinde bu istemin yeniden 
değerlendirilebileceğine; uygulamaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 
gün, 731 sayılı ilke kararı uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde, 22.03.2001 gün, 680 sayılı 
ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 89 - 18.09.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1234 - 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, muhtelif köylerde bulunan taşınmazların satış işlemine esas 
olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının bildirilmesi 
hususuna ilişkin Pınarbaşı Kaymakamlığı, Malmüdürlüğünün 28.12.2012 gün ve 755 sayılı yazısı 
gereği yerinde yapılan incelemelerde Pınarbaşı ilçesi, Hilmiye köyünde bulunan mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2002 gün ve 2995 sayılı kararıyla
I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Roma Yolu Köprüsü ve Mil Taşının bulunduğu 
alanın yeniden düzenlenen sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin hazırlanan çalışmaların 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.09.2013 tarih ve 
856 sayılı, 10.07.2014 tarih ve 681 sayılı raporları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Hilmiye Köyünde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, tapuda 101 
ada 109-150 parseller ve 114 ada 46 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tapuda 101 ada 60-142-143 
parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2002 gün ve 2995 sayılı kararıyla belirlenen Roma Yolu Köprüsü 
ve Mil Taşına ilişkin I.derece arkeolojik sit alanı sınırının kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 
haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 
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: 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1235 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı çukuru hakkında 
2863 sayılı yasa kapsamında işlem yapılması ve söz konusu sit alanı üzerinde bulunan 639 parsel 
numaralı taşınmazın tapu kaydına taşınmazın I.derece Arkeolojik sit alanında yer aldığına ilişkin şerh 
konulması hususunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 25.03.2014 gün ve 59100 
sayılı yazısı, Kayseri Kadastro Müdürlüğü’nün 09.06.2014 gün ve 4444 sayılı yazısı, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile Kurul Müdürlüğü 
raportörünün 12.09.2014 gün ve 907 sayılı sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri ili, Talas İlçesi, Endürlük Mahallesi, Kayapınar Mevkiinde bulunan ve Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2012 gün ve 343 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilen Teknekaya Höyüğü sit alanı üzerinde bulunan kaçak kazı çukurunun, ilgili 
Müze Müdürlüğü denetiminde iş makinası kullanılmadan kapatılmasına, ayrıca 24.09.2012 gün ve 
343 sayılı kararımız ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen sit alanı sınırının 
kararımız eki Kayseri Kadastro Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli haritaya aktırıldığı şekliyle uygun 
olduğuna, sit alanı içerisinde kalan tapunun 150, 151, 156, 638, 639 ve 640 numaralı parsellerinin 
tapu kütüğü beyanlar hanesine ‘I.derece arkeolojik sit alanıdır’ şerhinin verilmesi gerektiğine karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 -  18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1236 -  18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesinde, Yukarı mahallesinde, koruma amaçlı imar planı onama sınırları 
içerisinde, kentsel sit alanı dışında bulunan, tapunun 17 pafta, 38 ada, 11 numaralı parselinde 
kayıtlı, mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait, Kayseri Büyükşehir Belediyesine 
tahsisli, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Amerikan Koleji binasının 
onarımına yönelik hazırlanan eleletrik-mekanik projeler ile elektrik uygulama raporunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler 
Dairesi Başkanlığının 30.06.2014 gün ve 7310 sayılı sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.09.2014 tarih ve 936 sayılı raporu okundu, raportörlerinin 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesinde, Yukarı mahallesinde, koruma amaçlı imar planı onama sınırları 
içerisinde, kentsel sit alanı dışında bulunan, tapunun 17 pafta, 38 ada, 11 numaralı parselinde 
kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Amerikan Koleji (Beden Terbiyesi 
Tesisleri) binasının onarımına yönelik hazırlanan elektrik - mekanik projeler ile elektrik uygulama 
raporunun, ahşap yüzeylerden geçen kabloların yangın muhafazasına alınması koşulu ile uygun 
olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014
Karar No. ve Tarihi : 1237 - 18.09.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Erciyes (Akçakaya) Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan, sit alanı 
dışında yer alan, özel mülkiyete ait, 27 pafta, 4994 parselde kayıtlı avlulu kargir ev niteliğindeki 
tescilli yapının sosyal, kültürel ve turizm amaçlı kullanılmak üzere Talas Belediye Encümeninin
16.07.2014 tarih ve 139 sayılı kararıyla kamulaştırılma kararı alındığına, konunun Koruma Bölge 
Kurulunda görüşülmesi istemine ilişkin Talas Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
23.07.2014 gün ve 2169 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.08.2014 
gün ve 858 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Erciyes (Akçakaya) Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan, sit alanı 
dışında yer alan, özel mülkiyete ait, 27 pafta, 4994 parselde kayıtlı avlulu kargir ev niteliğindeki 
mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 tarih ve 2002 
sayılı kararıyla 2. Grup yapı olarak tescilli taşınmazın sosyal, kültürel ve turizm amaçlı kullanılmak 
üzere kamulaştırılmasında 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: 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi : 1238 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Köyü I. Derece Doğal -  II. Derece Arkeolojik Sit içinde, 
L33b20aB pafta, 669 parselde bulunan mevcut Soğanlı Örenyeri Danışma Binasına yönelik hazırlanan 
“2.Aşama Örenyerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, 
Ürün ve Hizmet Tedariki İhale Şartnamesi, Sözleşmesi Projesi” ve raporunun değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün
17.07.2014 gün ve 140239 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğünün 11.07.2014 günlü raporunu içeren 
Kayseri Valiliğinin 18.07.2014 gün ve 2332 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 02.09.2014 gün ve 872 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Köyü I. Derece Doğal -  II. Derece Arkeolojik Sit içinde, 
L33b20aB pafta, 669 parselde ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kalıcı bir öneri proje 
hazırlanarak Kurulumuza sunuluncaya kadar mevcut yapıya ilişkin hazırlanan “2.Aşama Örenyerleri 
Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki 
İhale Şartnamesi, Sözleşmesi Projesi” ve raporunun uygun olduğuna ancak uygulamaya geçilmeden 
önce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonundan da olur alınmasına; 
uygulamanın Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü denetimde yapılmasına; uygulama 
sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, Müze Müdürlüğünün
11.07.2014 tarihli uzman raporu dikkate alınarak yapının kadastral durumunun ilgili kurumlarca 
netleştirilmesi ve örenyerinin arkeolojik potansiyelinin ve doğal güzelliğinin korunarak alanın 
gezilebilmesini kolaylaştıracak ve tüm ihtiyaçlara yönelik kapsamlı çevre düzenleme projesinin Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 03.05.2006 gün, 714 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasının uygun olduğuna karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 89 - 18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 1239 - 18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Hacıbektaş Mahallesinde, Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 21-22-23-24-27 pafta 46 ada, 1 parselinde kayıtlı, tescilli Yeşilhisar 
İstasyon Binası, Kısım 261 Şefliği Binası koruma alanında Elektrifikasyon Katener tesisi kurulmasına 
yönelik Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Toprakkale Elektrifikasyon Projesi Kontrol Teşkilatı’ nın
03.07.2014 gün ve 38255 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 12.09.2014 tarih, 903 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Hacıbektaş Mahallesinde, Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 21-22-23-24-27 pafta 46 ada, 1 parselde yer alan ve mülga Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2007 gün ve 742 sayılı kararıyla tescil edilerek 
koruma alanı belirlenen İstasyon Binası, Kısım 261 Şefliği Binası koruma alanında Elektrifikasyon 
Katener tesisi kurulmasına yönelik hazırlanan proje ve raporunun 2863 Sayılı Kanun kapsamında 
sakınca olmadığına, uygulamanın KUDEB denetiminde, 2863 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca 
TCDD Genel Müdürlüğü sorumluluğunda onaylı projesi doğrultusunda yaptırılmasına, uygulama 
sonrası rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 89 -  18.09.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1240 -  18.09.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde, sit dışında bulunan, kadastro boşluğunda yer 
alan, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti 
Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait tescilli iç kalenin koruma alanında yer altı trafo binası tesisi edilmiş olup 
binanın etrafındaki kazı çukurunun derinliği 3,50 metre olması ve trafo binasını besleyen enerji kablolarının 
kazı nedeniyle açıkta olması nedeniyle trafo binasının etrafının ve trafo binasının harfiyat çalışması sırasında 
ortaya çıkan ve kale surları ile trafo binası arasına kalan kalıntının nasıl bir dolgu yapılacağına ilişkin acilen 
karar alınması gerektiği, aksi takdirde oluşabilecek zarar ve ziyanla ilgili şirketlerinin herhangi bir hukuki 
sorumluluk kabul edilmeyeceğine ilişkin KCETAŞ Yatırım ve Tesisler Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 
4609 sayılı yazısı, Kayseri il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 1123 sayılı 
kararı gereğince Müze müdürlüğü denetiminde yapılan ve yapı kalıntısının fonksiyon ve işlevini belirlemeye 
yönelik olarak yapılan kazıya ilişkin 13.08.2014 tarih ve 2614 sayılı yazısı, Kurulumuzun 13.12.2013 gün ve 
861 sayılı, 23.07.2014 gün ve 1123 sayılı kararları, Kurul Müdürlüğü raportörünün 17.09.2014 tarih ve 933 
sayılı raporları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde, sit dışında bulunan, kadastro boşluğunda yer 
alan, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.07.1976 gün ve A-75 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti 
Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait;

• Tescilli iç kalenin koruma alanında inşa edilen ve kadastro boşluğunda yer alan yer altı trafo 
binasının harfiyatı sırasında açığa çıkan ve Müze Müdürlüğü tarafından tescile önerilen su 
sarnıcının , 2863 sayılı kanunun 7. maddesinde ifade edilen “tespite konu olan alanla ilgili ve 
faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri alınır” hükmü ve 13.03.2012 tarih ve 
28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik’in 6. maddesinde 
“görüş istenen kurum ve kuruluşlarca kırk beş gün içinde görüş verilmemesi durumunda 
çalışmalar Bakanlıkça doğrudan tamamlanır” koşulu gereği istenen kurum görüşlerinin yasal 
süresi devam ettiğinden taşınmazın tescili ile açığa çıkan kalıntıların nasıl korunacağı 
konusunun yasal süre tamamlandıktan sonra Kurulumuzda değerlendirilmesi gerektiğine, bu 
zaman zarfında ise söz konusu alanda can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin 
KCETAŞ, Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesince alınması gerektiğine,

• Tescilli iç kalenin koruma alanında inşa edilen ve kadastro boşluğunda yer alan yer altı trafo 
binasının elektrik kablolarının açıkta olması ve bu durumun can ve mal güvenliği açısından 
tehlike arz etmesi nedeniyle trafo binasının etrafının Müze Müdürlüğü tarafından tescile 
önerilen su sarnıcına zarar vermeden Kurulumuzun, 23.07.2014 gün ve 1123 sayılı kararında 
belirtilen mesafenin korunarak Müze Müdürlüğü denetiminde KCETAŞ sorumluluğunda 
kapatılabileceğine, karar verildi.


