
KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 -  20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1277 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve 
Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 23 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 konut niteliğindeki taşınmaza 
yönelik rölöve resittüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.09.2014 gün ve 10093 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.11.2014 günlü raporu okundu; 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve 
Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan, tapuda 264 ada, 23 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 konut niteliğindeki taşınmaza 
yönelik hazırlanan rölövenin ölçü ve çizim hataları nedeniyle uygun olmadığına, restitüsyon projesinin 
mevcut bilgi ve belgeler ışığında yeniden hazırlanması gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014
Karar No. ve Tarihi : 1278 - 20.11.2014

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 onaylanan kilisenin 
çatı onarımına yönelik hazırlanan acil müdahale planı ve raporunun değerlendirilmesine 
ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 06.11.2014 tarih ve 12951 yazısı ile konuya ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.11.2014 gün, 
1170 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 çatı onarımına yönelik hazırlanan acil müdahale planı ve raporunun 
yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, 
Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik'in Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin "b" 
bendi uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje 
müellifinin sorumluluğunda yapılması gerektiğine karar verildi.

ASLI G İBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1279 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 gün, 2125 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen, yapı grubu 1. grup olarak belirlenmiş, 12.11.2012 gün, 403 sayılı kararımız 
ile rölöve, rölöve dönem analizi, sanat tarihi raporu ve restitüsyon projesi (1-2-3 dönemleri) ile 
raporları onaylanan Kayseri Lisesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik ve mekanik projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2014 gün ve 61S6 sayılı 
yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.11.2014 gün ve 1199 
sayıyla kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 
53 pafta, 260 ada, 28 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli Kayseri Lisesinin onarımına yönelik hazırlanan elektrik,mekanik 
projelerinin hesap ve teknik sorumluluğu proje müellifine ait olmak üzere uygun olduğuna karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1280 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 66 
pafta, 329 ada, 56 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 gün, 1948 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen ve yapı grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen, 06.02.2014 gün, 937 sayılı 
kararımız ile rölövesi, 31.10.2014 gün, 1260 sayılı kararımız ile de hasar analizi ve restitüsyonu 
onaylanan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan müdahale ve restorasyon 
projesinin değerlendirilmesine yönelik İbrahim Yaprak’ın günsüz başvurusu ve proje yardımı alan 
konuların toplantı gündeminde görüşülmesinde öncelik tanınmasına yönelik Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.10.2014 gün, 192122 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.11.2014 tarih, 1192 sayı ile kayıtlı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapuda 66 
pafta, 329 ada, 56 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 gün, 1948 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen ve yapı grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen taşınmazın onarımına yönelik 
hazırlanan müdahale ve restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamaların 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. Maddesi uyarınca 
Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde ve 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 yönelik ilgililerin yapıya ilişkin 
uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1281 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası 7 pafta, 1300 parselde bulunan tescilli konut 
niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Mehmet Kaya’nın 19.08.2014 tarihli başvurusu ile Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.11.2014 tarih ve 1189 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Ağırnas Kasabası 7 pafta, 1300 parselde bulunan tescilli konut 
niteliğindeki taşınmazın onarımına. yönelik hazırlanan rölöve ve rölöve raporunun uygun 
olduğuna, detaylarındaki eksikliklerin restütisyon ve restorasyon aşamasında 
tamamlanmasına ,söz konusu taşınmazın yapı grubunun 2.grup olarak belirlenmesine karar 
verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 92 - 20.11.2014
: 1282 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve 
tapunun 68 pafta, 672 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.03.2011 gün, 2025 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen, onarımına 
yönelik rölöve, hasar analizi, restitüsyon, restorasyon müdahale ve restorasyon projeleri ile raporları
24.04.2014 gün, 1018 sayılı kararıyla onaylanan konut niteliğindeki taşınmazda yangın çıkması 
nedeniyle hasarların boyutlarının değişmesi ve restorasyon projesinin revize edilmesi gerektiğine ilişkin 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.10.2014 gün, 155-2541/11424 sayılı yazısı, yangın sonrası 
duruma göre hazırlanan statik proje ve raporunun değerlendirilmesine ilişkin Melikgazi Belediye 
Başkanlığının 19.08.2014 gün, 2636183-6651 sayılı yazısı ve temizlik çalışmaları ve yangın neticesinde 
ortaya çıkan duruma göre hazırlanan revize rölöve, müdahale, restorasyon projesi ve raporunun 
değerlendirilmesine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının 05.11.2014 gün, 2642810-8645 sayılı 
yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
17.11.2014 tarih, 1174 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gülük Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve 
tapunun 68 pafta, 672 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli ve koruma grubu II. (İkinci) grup olan konut niteliğindeki taşınmazın 
onarımına yönelik hazırlanan statik proje ve raporu görülmüş olup bu doğrultuda hazırlanan revize 
rölöve, müdahale, restorasyon projesi ve raporunun uygun olduğuna, uygulamaların 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. maddesi uyarınca 
Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları denetiminde ve 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 yönelik ilgililerin yapıya ilişkin 
uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1283 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 15 
pafta, 1065 ada, 24 nolu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu'nun 09.07.1976 gün ve A 75 sayılı kararıyla tescil edilen ve 1. grup yapılardan olan 
Sultan Hamamı'na yönelik Kurulumuzun aldığı 04.07.2013 gün ve 679 sayılı kararın Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2013 gün ve 222315 sayılı görüşü gereği kararın 
güncellenmesine ilişkin Kayseri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.11.2014 gün ve 12828 sayılı 
yazısı, Müdürlük raportörünün 19.11.2014 gün ve 1190 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 15 
pafta, 1065 ada, 24 nolu parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu'nun 09.07.1976 gün ve A 75 sayılı kararıyla tescil edilen ve 1. grup yapılardan olan 
Sultan Hamamı'nın uygulamasına yönelik Kurulumuzun aldığı 05.07.2014 gün ve 679 sayılı kararla 
“KUDEB denetiminde yapılması” ibaresinin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
21.11.2013 gün ve 222315 sayılı yazısı doğrultusunda “uygulama denetiminin Kayseri Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünce yapılması’” olarak düzeltilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 92- 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 1284- 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde ve kentsel sit içinde bulunana; 
Koruma Amaçlı İmar Planı çalışması kapsamında plan müellifince korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescile önerilen taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi hususundaki İller 
Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, söz konusu taşınmazların tesciline 
ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 3124 sayılı, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.10.2014 gün ve 11887 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının
29.09.2014 tarih ve 7767 sayılı görüş yazıları ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 25.09.2014 gün ve 961 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil 
fişleri görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit içerisinde yer alan, 
tapunun 11330 ada, 17 parsel, 11313 ada, 4 parsel, 11294 ada, 19-20 parsel numaralarında özel 
mülkiyet adına kayıtlı bulunan Konut niteliğindeki taşınmazların, tapunun 11313 ada, 4 parsel 
numarasında kayıtlı Hamam ve Sarnıç niteliğindeki özel mülkiyet adına kayıtlı bulanan taşınmazların, 
tapunun 11338 ada, 22 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı bulanan Fırın niteliğindeki 
taşınmazın ve 1398 parselde yer alan Çeşme niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine; 11330 ada, 17 parsel, 11333 ada, 4 parsel ve 11294 ada, 19-20 parsel numarasında kayıtlı 
Konut niteliğindeki taşınmazların yapı gruplarının “ILG rup” olarak belirlenmesine; 11313 ada, 4 
parsel numarasında kayıtlı Hamam ve Sarnıç niteliğindeki taşınmazların, 11338 ada, 22 parsel 
numarasında kayıtlı Fırın niteliğindeki taşınmazın ve 1398 parselde yer alan Çeşme niteliğindeki 
taşınmazın yapı gruplarının “I. G rup” olarak belirlenmesine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 92 - 20.11.2014 
K arar no ve tarih : 1285 -  20.11.2014

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, sorunlar paftası ve restitüsyon 
projesinin ve bunlara ait raporların Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünün 21.08.2014 gün, 751 sayılı ve 20.03.2014 gün, 1084 sayılı yazıları, Müdürlük 
raportörünün 20.11.2014 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 rölöve ve rölöve raporunun uygun 
olduğuna, sorunlar paftası ile restitüsyon projesinin ise hata ve eksiklikler içermesi sebebiyle uygun 
olmadıkların, onarımına ilişkin 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.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 1286 -20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesinde ve sit alanı dışında 
bulunan tapunun 82 pafta, 163 ada, 12 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Sivişoğulları 
Vakfına ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Siviş Camiine ilişkin 
hazırlanan Depremsellik Statik Raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 10.09.2014 gün ve 3448 sayılı yazısı, Müdürlük 
raportörünün 19.11.2014 gün ve 1193 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Merkez, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesinde ve sit alanı dışında 
bulunan tapunun 82 pafta, 163 ada, 12 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Sivişoğulları 
Vakfına ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Siviş Camiine ilişkin 
rekonstrüksiyon önerisinin uygun olmadığına, hazırlanan statik raporu doğrultusunda 
Kurulumuzun 24.12.2010 gün ve 1943 sayılı kararıyla onaylanan restorasyon projesinin, 
onaylı restitüsyon projesine göre revize edilerek Kurulumuza sunulması gerektiğine karar 
verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014
K arar No. ve Tarihi : 1287 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Turan Mahallesi, bir kısmı Kurulumuzun 27.09.2002 gün ve 3152 
sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2006 gün ve 680 sayılı kararı ile sınırlarının karar eki 
1/5000 ölçekli haritada belirlenen şekliyle uygun olduğuna karar verilen Turan kaya yerleşimi 
sınırlarında kalan özel mülkiyete ait 102 ada 2, 3, 5, 7, 8, 40 parseller ve maliye hazinesine ait 1C2 ada 
121 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması ( arsa ve arazi 
düzenlemesi) yapılması istemine ilişkin Kayseri Melikgazi Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün
14.07.2014 gün ve 5876 sayılı ve 06.08.2014 gün ve 6367 sayılı yazıları ve ekleri, 12.C2.2C13 tarih ve 
218 nolu Kayseri Melikgazi Belediyesi Encümen kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 19.11.2C14 gün ve 1197 sayılı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Turan Mahallesi bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 
özel mülkiyete ait 102 ada 2, 3, 5, 7, 8, 40 parseller ve maliye hazinesine ait 102 ada 121 parselin 
bulunduğu alanda yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasının; kararımız eki 
düzenleme sınırını gösteren kroki de görüldüğü şekliyle yapılmasında taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazların mahiyetine olumsuz etkisi olmadığından 2863 Sayılı Yasa kapsamında sakınca 
olmadığına, ancak söz konusu imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunu açısından belediyesince 
değerlendirilmesi gerektiğine, uygulama sonrası I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan parseller 2863 
sayılı Yasa kapsamında olması nedeniyle bu alanlarda yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalarda 
Kurulumuzdan izin alınmasına, alan içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “I. 
Derece Arkeolojik Sit” şerhi verilmesine, uygulamanın tapu ve kadastro tescili görmesinden sonra 
oluşacak yeni parsel numaralarının Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 92 - 20.11.2014
: 1288 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, Kentsel Sit Alanında, 29MIVa pafta, 266 
adaya yönelik 18.04.2013 gün, 565 sayılı kararımızla onaylı Kentsel Tasarım Projesi içerisinde kalan, 
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 266 ada 15 parselde yapılan temel kazısı sonucunun 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
26.08.2014 gün, 2732 sayılı yazısı, temel kazısına yönelik Müze Müdürlüğü’nün 21.08.2014 sayılı 
raporu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.11.2014 gün, 
1184 sayılı raporu ile 18.04.2013 gün, 564 sayılı kararımız okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 20.11.2014 tarihinde yerinde yapılan inceleme ve görüşme

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesinde, Kentsel Sit Alanında, 29MIVa pafta, 266 
adaya yönelik 18.04.2013 gün, 565 sayılı kararımızla onaylı Kentsel Tasarım Projesi içerisinde kalan, 
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 266 ada 15 parselde temel kazısı sonucu ortaya çıkan kalıntının 
Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı notlarının 4.9. maddesi uyarınca rölövesinin hazırlanarak, 
kalıntı rölövesine ait bilgi ve belge araştırması yapılmasına, hazırlanan bilgi ve belgelerin Kurulumuza 
sunulması gerektiğine karar verildi.

sonucunda;

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 92 - 20.11.2014 
K arar no ve tarih :1289 -20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, tescilli Kızılköşkün bitişiğindeki 
taşınmaza zarar verecek şekilde bahçe duvarı yapıldığı, duvarın altında tescilli köşkün 
temellerinin bulunması nedeniyle kazıların devam edebilmesi için bu duvarın kaldırılması 
istemine ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.09.2014 gün ve 2842 sayılı 
yazısı, konuya ilişkin 17.11.2014 gün ve 1168 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan tescilli 
Kızılköşkün duvarına bitişik, bir kısmı tescilli Kızılköşkün bulunduğu 8241 ada, 11 parselde, bir 
kısmı da Kızılköşkün koruma alanındaki özel mülkiyete ait 8241 ada, 2 parselde (eski 10591 
ada, 58 parsel) yeralan bahçe duvarının Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına; koruma 
alanındaki 8241 ada, 2 parselde (eski 10591 ada, 58 parsel) Kurulumuzdan izinsiz konut ve 
bahçe duvarı yapılması suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal 
kovuşturma yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih: 92 -  20.11.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih :1290 -  20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde ve sit dışında yer alan ancak 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli iç kalenin koruma alanında ve tescil harici 
yol boşluğunda bulunan Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 1123 sayılı kararı doğrultusunda Kayseri 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazı çalışmasında Su Yapısı olduğu anlaşılan taşınmazın 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
13.08.2014 tarih ve 2614 sayılı, 14.08.2014 sayılı yazıları, konuya ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 24.09.2014 tarih ve 3032 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının 19.11.2014 tarih ve 13542 sayılı, Melikgazi belediye başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 
7765 sayılı görüş yazıları ile Kurulumuzun 13.12.2013 gün ve 861 sayılı, 23.07.2014 gün ve 1123 
sayılı, 18.09.2014 gün ve 1240 sayılı kararları, Kurul Müdürlüğü raportörünün 19.11.2014 tarih ve 
1187 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde, sit dışında ve tescil harici yol 
boşluğunda bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli İç Kalenin koruma 
alanında yer alan Su Yapısının;

• 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve yapı grubunun “I. G rup” olarak 
belirlenmesine,

• Söz konusu taşınmazın; 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak 
rölöve proje ve raporunun Kurulumuza sunulmasından sonra adli makamlarca uygun 
görülmesi halinde üzerinin Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kum-jeotekstil-kum 
sıralaması şeklinde bir yöntemle kapatılarak yerinde korunmasına, karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 92 - 20.11.2014
: 1291 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 1878 
ve 1981 numaralı parsellerinde 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, muhtelif kararlarla 
binaları tescil edilmiş ve 22.06.2007 gün ve 837 sayılı karar ile koruma alanı belirlenmiş Sümerbank 
Dokuma Fabrikası kampüsü içerisinde bulunan hurda malzemelerin kaldırılması hususunda Abdullah 
Gül Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 26.09.2014 gün, 424 / 1084 sayılı yazısı, 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.11.2014 
gün, 1188 sayılı raporu, 17.04.2007 gün, 779 sayılı karar okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 1591 ada, 1878 
ve 1981 numaralı parsellerinde kayıtlı, muhtelif kararlarla binaları tescil edilmiş ve 22.06.2007 gün ve 
837 sayılı karar ile koruma alanı belirlenmiş olan Sümerbank Dokuma Fabrikası kampüsü içerisinde 
kaldırılması istenen “hurda” olarak belirtilen malzemelerin içerisinde; Sümerbank Dokuma Fabrikasına 
ait makine, makine parçaları ve çeşitli mimari öğelerin bulunması nedeniyle bu malzemelerin 
kaldırılmasının uygun olmadığına, kampüs alanı içerisinde tüm binalarda ve açık alanlarda yer alan 
makine, makine parçaları ve çeşitli mimari öğelerin sınıflandırılarak üniversitelerin ilgili uzmanlık 
dallarından oluşan bir komisyonca envanterlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, hazırlanan bilgi 
ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine ve o tarihin günümüze ulaşan belgeleri olarak kampüs alanı 
içerisinde korunmasına ve yapılardan birinde sergilenmesine yönelik önerilerin ivedilikle hazırlanarak 
Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1292 -  20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesinde, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, tapuda 1591 ada 1892 
numaralı parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye hazinesine ait taşınmazın yer aldığı ve tapuda 1591 ada, 128
131-133-134 numaralı parsellerde kayıtlı mülkiyetinin Kocasinan Belediyesine ait olan taşınmazların 
bulunduğu alanda fiili durum ile planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığı; ancak yapılan plan değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğü tarafından Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/765 esas sayılı dosyasıyla açılan davada 
meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları iptal olduğundan söz konusu alan 
plansız kalmıştır. 1591 ada 1892 nolu parselin tescilli olması sebebiyle söz konusu plan değişikliğinin 
Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2014 gün, 12809 sayılı yazısı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2014/559 
nolu kararı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2014 gün, 674 sayılı Meclis Kararı ve Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.11.2014 gün, 1198 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, sit dışında bulunan, mülkiyeti Maliye 
hazinesine ait, tapuda 1591 ada 1892 parselde kayıtlı tescilli Erzak Ambarının bulunduğu parsel ve bu 
parsele cephe veren mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 128 nolu parsel ile mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.04.2006 gün ve 515 sayılı kararıyla tescil edilen, 
İstasyon Binası, İşletme Şefliği Binası, Ambar Binası, İşçi Barakası-Lojman ve 3 adet lojman binasının 
yer aldığı 2968 ada, 1 numaralı parsele cephe veren mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 134 parselde 
yapılan kararımız eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinde 2863 sayılı yasa kapsamında 
tescilli yapılar açısından sakınca olmadığına; ancak Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2014/559 sayılı 
kararında belirtilen hususların değiştirilmediği görüldüğünden yapılan plan değişikliğinin mahkeme 
kararıyla çelişmesi sebebiyle söz konusu plan tadilatının mahkeme kararı doğrultusunda yeniden 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, söz konusu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı ve her türlü inşai, fiziki uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca 1/5000 
Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan parsellere yönelik plan değişikliğinin 
şehircilik ilkeleri, planlama esasları, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikler açısından Belediyesinin 
sorumluluğunda olduğuna karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 92 - 20.11.2014
: 1293 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
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 
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 Ana Giriş Ünitesini oluşturan giriş-danışma, revir, sivil 
savunma ve personel lokali yapılarının onarımına yönelik hazırlanan elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat 
projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı’nın 21.08.2014 gün, 359/925 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.11.2014 gün, 1185 sayı ile kayıtlı 
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 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 
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 Ana Giriş Ünitesini oluşturan giriş-danışma, revir, sivil 
savunma ve personel lokali yapılarının onarımına yönelik hazırlanan elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat 
projelerinin (20 adet pafta) uygun olduğuna, uygulamaların 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. Maddesi uyarınca Koruma Uygulama 
Denetim Bürosu uzmanları denetiminde ve 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 yönelik ilgililerin yapıya ilişkin uygulama 
sonrası rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 92 - 20.11.2014
: 1294 - 20.11.2014

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 “1.Grup” olarak belirlenmiş olan Lokomotif Bakım Atölyesinde; 
lokomotiflerin giriş çıkış yaptıkları 17 adet metal kapının korunarak atölye içerisinde termal konforun 
sağlanması için bu kapılarda otomatik seksiyonel kapı yapılması istemine yönelik T.C.D.D. 2. Bölge 
Müdürlüğü, Kayseri Depo Müdürlüğü’nün 23.10.2014 gün, 956 ve 11.11.2014 gün, 1017 sayılı yazıları, 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.11.2014 
gün, 1175 sayılı raporu, konuya ilişkin 17.09.2014 gün, 1212 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 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 korunarak, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğine göre atölye içi termal konforun sağlanması için bu kapılarda otomatik seksiyonel kapı 
yapılması isteminin ilke olarak uygun olduğuna, Kurulumuza sunulan gösterimlerin yetersiz olması 
sebebiyle otomatik seksiyonel kapının nasıl yapılacağını gösterir plan, detay ve kesit çizimlerinin ölçekli 
olarak hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014
K arar No. ve Tarihi : 1295 -  20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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 değerlendirilmesi istemine ilişkin Yavuz ALTUNTUĞ’ un
24.09.2014 günlü başvurusu, Müdürlük raportörlerinin 20.11.2014 günlü 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 yeni yapılanma projesinin uygun olduğuna, temel kazı çalışmasının 
Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 92 - 20.11.2014
K arar No. Ve Tarihi : 1296 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, muhtelif köylerde yapımına başlanan Gümüşören Barajına yönelik 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan arşiv incelemesi neticesinde Çukuryurt 
Mahallesi’nde bulunan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.12.2004 tarih ve 94 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak sınırları belirlenen ancak 
sit sınırlarının sayısal verilerinin olmadığı anlaşılan Çukuryurt Kaya Mezarları ve Kaya 
Yerleşiminin mevcut sit sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 15.09.2014 tarih ve 917 sayılı raporu ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.05.2003 tarih, 3314 sayılı kararı okundu; raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çukuryurt Mahallesi’nde bulunan, tapunun 132 ada, 3, 4, 5, 6 
parseller, İSS ada, İS, İ4, İ5, İ6, İ7, İS, İ9 parseller, İS7 ada, 2, S, 9 parseller ile İS9 ada, SS 
parselinde kayıtlı Çukuryurt Kaya Mezarları ve Kaya Yerleşiminin Kurulumuzun 23.05.2003 tarih, 
3314 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının 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.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 1297 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi’nde inşaatı devam eden Gümüşören Barajına yönelik yapılan 
incelemelerde tespit edilen Kaya Pınarı Yerleşimi ve Nekropolü’nün 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Bölge Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 15.07.2014 
tarih ve 698 sayılı raporu ile bahse konu alanın tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 2380 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 23.07.2014 tarih ve 6737 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2014 tarih ve 246029 sayılı, Develi Belediye Başkanlığı’nın
06.08.2014 tarih ve 6515 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 58428 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 02.09.2014 
tarih ve 9817 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesi, Melengi Çiftliği Mahallesi’nde bulunan, tapunun 108 ada, 3 no.lu 
parsel ile kadastro harici taşlık alanda yer alan Kaya Pınarı Yerleşimi ve Nekropolü’nün 2863 Sayılı 
Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 
ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu 
alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. Ve Tarihi : 1298 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi, Çukuryurt Mahallesi’nde bulunan ve Kurulumuzun 
30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 
Ayşepınar Köyü Nekropolü’nün sit sınırları dahilinde yer alan, tapunun 101 ada, 45 no. lu 
parselinde kayıtlı taşınmazda “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhi 
bulunmasından dolayı kamulaştırma işlemi yapılıp yapılamayacağının bildirilmesi 
hususundaki Develi Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü’nün 15.11.2013 tarih, 1219 sayılı yazısı 
ile konuya ilişkin DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün 02.01.2014 tarih, 2285 sayılı; 04.02.2014 
tarih, 71642 sayılı; 07.04.2014 tarih, 210295 sayılı; 14.08.2014 tarih ve 505978 sayılı yazıları 
gereği yapılan incelemelerde Develi ilçesinde yapımına başlanan baraj alanı projesi ile söz 
konusu baraj alanı içerisinde yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli alanların 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.08.2014 
tarih, 505978 sayılı; 02.10.2014 tarih, 983 sayılı raporları okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Develi ilçesinde inşaatı devam eden Gümüşören Baraj alanı içerisinde
kalan;

• Kayseri ili, Çukuryurt Mahallesi’nde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilerek, Kurulumuzun 24.12.2013 tarih ve 889 sayılı kararıyla sit 
sınırları yeniden belirlenen ve bir kısmı göl alanında kalan Çukuryurt Köyü 
Nekropolü’ne;

• Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli Mahallesi’nde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 tarih ve A-2135 sayılı kararıyla tescil 
edilen ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.09.2007 gün, 
900 sayılı kararıyla sit sınırları 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 1/25.000 ölçekli 
haritada koordinatlı olarak belirlenen ve bir kısmı göl alanında kalan Kartalkayası 
Yerleşimine;

• Kayseri ili, Develi ilçesi, Taşçı (Bakırdağ) Mahallesi, Kale Mevkiinde bulunan, 
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.01.2009 tarih ve 1286 
sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve bir kısmı göl 
alanında kalan Kale Mevkii’nde bulunan Höyüğe;

• Kayseri ili, Develi ilçesi, Çukuryurt Mahallesi’nde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2004 tarih ve 94 sayılı kararıyla 1. 
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve Kurulumuzun 20.11.2014 tarih ve 
1296 sayılı kararıyla mevcut sit sınırları sayısallaştırılan ve büyük bir kısmı göl 
alanında kalan Çukuryurt Kaya Mezarları ve Kaya Yerleşimine;

• Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli Mahallesi, Mahmutçuk Mevkii’nde bulunan, 
Kurulumuzun 24.04.2014 tarih ve 1030 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilen ve bir kısmı göl alanında kalan kaya mezarları ve yeraltı 
şehrine;



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 92 - 20.11.2014 
K arar No. Ve Tarihi : 1298 - 20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

• Kayseri ili, Develi ilçesi, Melengi Çiftliği Mahallesi’nde bulunan, 
Kurulumuzun 20.11.2014 tarih ve 1297 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilen ve bir kısmı göl alanında kalan Kaya Pınarı Yerleşim ve 
Nekropolü’ne yönelik kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada belirlenen sit sınırlarının 
dışında uygulama yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; ancak 
söz konusu sit alanlarından Kale Mevkii’nde yer alan höyüğün baraj su tutma alanında 
kalması durumunda kurtarma kazısı yapıldıktan sonra, diğer sit alanlarının ise uygun 
yöntemlerle muhafazasının sağlanmasına yönelik koruma önerilerinin Kurulumuza 
iletilmesinden ve mevcut durumlarının belgelenmesinden (rölöve ve fotoğraf albümü 
hazırlanmasından) sonra su tutulabileceğine, Çukuryurt Köyü Nekropolü’nün 1. Derece 
arkeolojik sit alanı sınırları dahilinde ve Gümüşören Baraj alanında kalan 101 ada, 45 
no.lu parselinin kamulaştırmasının bu doğrultuda uygun olduğuna; ayrıca yapılacak olası 
hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir buluntuya rastlanması durumunda 2863 sayılı 
yasanın 4. maddesi uyarınca Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde 
mülki idare amirlerine bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 92 - 20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1299 - 20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karamustafapaşa Mahallesinde Kentsel Arkeolojik Sit alanı 
içinde bulunan Kara Mustafa Paşa İlkokuluna doğalgaz arzı sağlanması için hazırlanan proje 
doğrultusunda kazı izni verilmesi isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayserigaz 
Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 31.10.2014 gün ve 14/948 sayılı yazısı, 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2014 tarih, 1147 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Karamustafapaşa Mahallesinde Kentsel Arkeolojik Sit alanı 
içinde bulunan Kara Mustafa Paşa İlkokuluna doğalgaz arzı sağlanması için hazırlanan proje 
doğrultusunda kazı izni verilmesi isteminin kararımız eki proje doğrultusunda, kazıların tescilli 
yapılara ve alana yönelik gerekli güvenlik önlemleri alınarak İncesu Belediyesi ve Kayseri 
Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.nin sorumluluğunda, Müze Müdürlüğü denetiminde iş 
makinesi kullanılmadan yapılması şartıyla uygun olduğuna, uygulama sonrası rapor ve 
fotoğrafların bilgi amaçlı Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 92 -20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 1300 -20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri Valiliği, Kültür Yolu Projesi kapsamında, başvuru dilekçesi eki haritalar üzerinde 
belirtilen mevkilerde tespit ettikleri yapıların koruma altına alınması hususunda Atıl Ulaş 
CÜCE’nin 04.11.2013 günlü başvuru dilekçesi, konuya ilişkin görüşleri içeren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 154811 
sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 2593 sayılı, 
Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2014 
gün ve 8211 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün
26.08.2014 gün 254917 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
21.08.2014 gün ve 7463 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 02.09.2014 gün ve 9858 
sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 04.08.2014 tarih ve 767 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Yenice Mahallesi M-34-b-05-b pafta,665 ada, 359,419 parsel 
numarasında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Kamu Ortak Malı (Mera) adına kayıtlı 
taşınmazlar üzerinde yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve 
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli 
Zebil Tepe Yazılı Kayası ve Höyüğünün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler 
taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin
13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” 
gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında 
belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 
hazırlanması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Yahyalı Bel.Tem 
(Bulunmadı)
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR

Toplantı no ve tarih  : 92 -20.11.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih  : 1301 -20.11.2014 KAYSERİ

Kayseri Valiliği, Kültür Yolu Projesi kapsamında, başvuru dilekçesi eki haritalar üzerinde 
belirtilen mevkilerde tespit ettikleri yapıların koruma altına alınması hususunda Atıl Ulaş 
CÜCE’nin 04.11.2013 günlü başvuru dilekçesi, konuya ilişkin görüşleri içeren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 154811 
sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.08.2014 gün ve 2593 sayılı, 
Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2014 
gün ve 8211 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün
26.08.2014 gün 254917 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
21.08.2014 gün ve 7463 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 02.09.2014 gün ve 9858 
sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 04.08.2014 tarih ve 767 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yahyalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, M-34-b-09-b pafta,154 ada, 4 parsel 
numarasında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kararımız 
eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro haritası 
üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Ceviz Yaylası Roma Mezarlarının, 2863 sayılı 
Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 
Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu 
alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, 
Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle 
Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

1 / 1



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 92 - 20.11.2014 
K arar no ve tarih : 1302 -20.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesinde ve 1.derece doğal, 2.derece arkeolojik 
sit alanında bulunan, özel mülkiyete ait L33b15d pafta, 647 parselde yeralan, Kurulumuzun 
28.07.2011 gün ve 2133 sayılı kararıyla üzerinde yapılan değişikliklerle uygun görülen projesine 
aykırı yapılan kır kahvesinin projesine uygun hale getirilip getirilmediğinin bildirilmesi istemine 
ilişkin Yeşilhisar Asliye Ceza Mahkemesinin 17.09.2014 gün ve 2014/54 esas sayılı yazısı 
gereği Kayseri Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu 
tespit edilen uygulamalara ilişkin Müdürlük raportörlerinin 15.09.2014 gün ve 913 sayılı sayılı 
raporu, 17.11.2014 gün ve 1169 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 1.derece doğal, 2.derece arkeolojik sit 
alanı içerisinde bulunan, özel mülkiyete ait L33b15d pafta, 647 parselde yeralan kır kahvesinin 
birkaç metre yakınına Kurulumuzdan izinsiz ilave edilen sökülebilir ahşap yapıların Müze 
Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına; kır kahvesinin, Kurulumuzun 19.04.2013 gün ve 597 
sayılı kararı doğrultusunda belediyesi denetiminde ve proje müellifi sorumluluğunda projesine 
uygun hale getirilmesine, kır kahvesinde projesine aykırı olarak yeni yapılan mutfak duvarına 
fayans döşenmesi, mutfak ve wc deki briket bölmelerin ahşapla kaplanması, merdivenin yanlış 
yere yapılması gibi aykırı uygulamalar ile izinsiz ilave edilen sökülebilir ahşap yapıların, kır 
kahvesiyle ilgili yürütülen yasal işlemlerde dikkate alınması gerektiğine; ayrıca Doğal Sit 
Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanları Arkeolojik, Kentsel, 
Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Bunların 
Koruma Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde 
Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol gereği konunun doğal sit alanı açısından da Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1303 - 21.11.2014 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 27.08.2014 gün, 
12981 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 20.11.2014 gün, 1200 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 projesinin müdahale paftası üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna, 
uygulamaların 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. Maddesi uyarınca Koruma Uygulama Denetim Bürosu uzmanları 
denetiminde ve 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 yönelik ilgililerin yapıya ilişkin uygulama sonrası rapor ve 
fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine,

Restorasyon raporunda; yapıda mevcut olmayan alçı mihrabın temizlenmesine yönelik 
ifadeler yer aldığından raporun gözden geçirilip düzeltilerek Kurulumuza iletilmesine;

Dosya içeriğinden yapıda elektrik ve sıhhi tesisat ile ısı tesisatının tümüyle sökülüp atılacağı 
günümüz şartlarına uygun yenileneceği anlaşılmış olup tescilli yapıya zarar verilmeden sağlıklı bir 
uygulama yapılabilmesi için yapıya ilişkin tüm tesisat projelerinin de hazırlanarak Kurulumuza 
sunulması gerektiğine;

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 : 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1303 - 21.11.2014 KAYSERİ

Restorasyon projesinde ve raporunda çevre düzenlemeleri başlığı altında kampüs çevre 
duvarları ile bahçe zemini ve yürüme yollarına ilişkin müdahale kararlarına yer verilmiş fakat 
alanın tamamında bahçe duvarları, bahçe girişleri, bahçe zemini ve yürüyüş yollarını gösteren, 
hasarları belirten detaylı bir çizim yapılmadığından, özellikle alanın kuzeyinde yer alan oldukça 
hasarlı duvarların ve giriş kapılarının aslına uygun şekilde onarılması mümkün olamayacağı için 
bahçe duvarları, giriş kapıları, bahçe zemin kaplamaları ve yürüyüş yollarına yönelik ayrıca 
kapsamlı bir çalışmanın da hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine; 
karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K arar No. ve Tarihi

: 93 - 21.11.2014
: 1304 - 21.11.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi’nde, sit dışında bulunan, tapunun 27 pafta, 5005, 
5006 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti belediyesine ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2011 gün, 2003 sayılı kararı ve 22.12.2011 gün, 104 sayılı kararımız 
ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli II. (ikinci) grup yapı olan taşınmazların 
onarımına yönelik hazırlanan revize restorasyon projesinin değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye 
Başkanlığının 15.09.2014 gün, 47433 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 19.11.2014 gün, 1194 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi’nde, sit dışında bulunan, tapunun 27 pafta, 5005, 
5006 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti belediyesine ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli taşınmazların onarımına ilişkin yapılarda duvar kalınlıklarını artırmaya yönelik hazırlanan 
revize restorasyon projesinin yapıdaki oyma mekanlar üzerine gelen yük miktarını artıracağı için 
uygun olmadığına, restorasyon çalışmalarının 24.03.2014 gün, 1000 sayılı kararımız ile onaylanmış 
olan revize restorasyon projesi ve raporları doğrultusunda yapılmasına karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 93 -  21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1305 -  21.11.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, kentsel sit alanı sınırları içerisinde kalan özel 
Mülkiyet adına kayıtlı, 12 pafta, 2280 parsel alanı içerisine tescilli konuta yönelik onarım projelerinin 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Ali Yücel’in 03.11.2014 günlü başvurusu, KKVKBK Müdürlüğü 
raportörlerinin 21.11.2014 günlü raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi, kentsel sit alanı sınırları içerisinde kalan, özel 
mülkiyet adına kayıtlı, 12 pafta, 2280 parsel alanı içerisine tescilli konuta yönelik hazırlanan rölöve, 
malzeme analiz, hasar tespit ve müdahale paftaları, restitüsyon ve restorasyon projeleri ve bunlara ait 
raporların üzerinde yapılan düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1306 - 21.11.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman Mahallesi, Kayseri-Talas Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu 
onama sınırı içerisinde ve bir kısmı Kentsel sit içinde yer alan Emekevler ve Okutan Sokaklarında, 
‘‘kanalizasyon ’’ çalışmalarına yönelik projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının
25.08.2014 gün ve 2615 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 17.11.2014 gün, 1173 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Harman Mahallesi, Kayseri-Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
Revizyonu onama sınırı içerisinde ve bir kısmı Kentsel sit içinde yer alan Emekevler ve Okutan 
Sokaklarında ‘‘ kanalizasyon ’’ çalışmalarına yönelik projenin değerlendirilmesi sonucunda ; kararımız 
eki harita üzerinde işaretli güzergahta kanalizasyon geçişi yapılmasında sakınca olmadığına; özel 
mülkiyetlerin olduğu kısımlarda gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasını takiben, 
uygulamanın kararımız ekinde detayı verilen şekilde, çalışmalar sırasında gerekli can ve mal güvenliğini 
sağlayıcı tedbirlerin alınarak, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, 
Talas Belediyesi denetiminde yapılmasına, ayrıca Kayseri-Talas Koruma Amaçlı İmar Planı 
Revizyonunda, Kentsel sit içinde yer alan, ‘‘Bilimsel Araştırma ve Öncelikli Kazı Yapılacak Alanlar’’ 
lejantı ile gösterilmiş “Tarihi Mezarlık Alanı” olarak belirtilen Okutan sokağın kuzeydoğusunda yer alan 
16 ve 77 parsellerin arasından geçen yol hattında Kanalizasyon çalışmalarının Müze Müdürlüğü 
denetiminde iş makinası kullanılmadan, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu onama sınırı içerisinde 
kentsel sit dışında kalan alanlarda uygulamanın hafif tonajlı makineler kullanılarak yapılmasına; 
uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

ASLIGÍBÍDÍR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1307 - 21.11.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Aşağı Nohutlu Mahallesinde sit alanı dışında kalan ve taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Yozgat Lisesi’nin bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 12 pafta, 256 
ada, 33 parseli ile tescilli Yozgat Lisesinin Koruma Alanında kalan 12 pafta, 256 ada, 33 parselin 
Kurulumuzun 16.10.2014 gün ve 1250 sayılı kararı ile uygun bulunan tevhiden ifraz edilmesi sonrası 
Yozgat Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan büro kontrolü sonucunda tescil bildirim beyannamesinde kısmi 
değişikliklerin görülmesi üzerine yeniden düzenlenen ifraz dosyasının uygun olup olmadığına ilişkin Yozgat 
Kadastro Müdürlüğünün 12.11.2014 gün, 2223 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 17.11.2014 gün, 1177 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Aşağı Nohutlu Mahallesinde sit alanı dışında bulunan, tescilli 
taşınmazın koruma alanında kalan tapunun 12 pafta 256 ada 32 ve 33 parsellerinin tevhid, tevhidden 
sonra oluşan parselin 2 (iki) kısma ifraz edilmesi isteminin, kararımız eki tescil bildirim beyannamesinde 
görüldüğü şekliyle yapılmasında, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Yozgat Lisesinin mahiyetine 
olumsuz etkisi olmadığından 2863 Sayılı Yasa kapsamında sakınca olmadığına, söz konusu uygulamanın 
3194 sayılı İmar Kanunu açısından belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine, uygulama sonrası 
koruma alanında kalan parsellerin 2863 sayılı Yasa kapsamında olması nedeniyle bu parsellerde 
yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalarda Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, tevhid ve ifraz 
işleminin kadastro ve tapu tescili görmesinden sonra alacağı yeni parsel numarasının Müdürlüğümüze 
iletilmesi gerektiğine, tescilli taşınmazın bulunduğu ve kararımız eki tescil bildirim beyannamesinde (B) ile 
gösterilen parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “taşınmaz kültür varlığı şerhinin”, koruma alanında kalan ve 
(A) ile gösterilen parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “koruma alanı ” şerhinin verilmesi gerektiğine 
karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar No. ve Tarihi : 1308 - 21.11.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, İstanbulluoğlu Mahallesinde bulunan kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı sınırları içinde kalan, tapuda 43 pafta, 602 ada, 7 parselde kayıtlı, mülkiyeti Yozgat Kurs ve 
Talebelerine Yardım Derneğine ait taşınmazın, koruma amaçlı imar planında konut alanı olarak 
planlandığı, söz konusu parselin Özel Eğitim Tesisi (anaokul) olarak tadilat yapılması istendiği, konunun 
yapılacak kurul toplantısında gündeme alınmasına ilişkin Yozgat Belediyesi, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 28.08.2014 gün, 135452 sayılı yazısı ve 19.09.2014 gün, 136511 sayılı yazısı, Yozgat 
Belediye Meclisi’nin 04.08.2014 tarih 218 sayılı meclis kararı, Koruma Amaçlı İmar Planının müellifi Y. 
Şehir Plancısı M. Hakan MUTLU’nun konuya yönelik Temmuz 2014 tarihli müellif görüşü ve Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.11.2014 gün, 1191 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat İli, Merkez, İstanbulluoğlu Mahallesinde bulunan kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 
planı sınırları içinde kalan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Başçavuş Camii’ne 
cephe veren tapuda 43 pafta, 602 ada, 7 parselde kayıtlı, mülkiyeti Yozgat Kurs ve Talebelerine Yardım 
Derneğine ait, tescilsiz taşınmazın konut alanından anaokulu alanına dönüştürülmesine yönelik 
hazırlanan kararımız eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatları ile plan açıklama raporunda söz konusu tadilatların kamu 
yararına yönelik bir kullanım için düzenlenmesi sebebiyle yapılaşma koşulları aynı kalmak koşuluyla 
(TAKS:0,40 KAKS:0,80, yan bahçeden çekme mesafesi 3m) yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 
sakınca bulunmadığına, ayrıca 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatlarının 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

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih: 93 - 21.11.2014 Toplantı Yeri
K arar no ve tarih : 1309- 21.11.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez İlçe, Görpeli Köyünde bulunan, sit alanı dışında olan, tapunun 121 ada, 
11 parsel numarasında Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olup taşınmaz kültür varlığı olarak
14.07.2005 gün ve 303 sayılı kararımız ile Türbe ve Ayazma” olarak tescil edilen kültür 
varlıklarının bulunduğu alandan kanalizasyon hattının geçirilmesi istemine ilişkin Yozgat Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.10.2014 tarih, 1218 sayılı, Yozgat İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliğinin 07.11.2014 tarih, 10065 sayılı yazıları ile 17.11.2014 tarih, 1178 sayılı Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarının raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat ili, Merkez İlçe, Görpeli Köyünde bulunan, sit alanı dışında olan, tapunun 121 ada, 11 
parsel numarasında Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olup taşınmaz kültür varlığı olarak 14.07.2005 
gün ve 303 sayılı kararımız ile Türbe ve Ayazma” olarak tescil edilen kültür varlıklarının 
bulunduğu alandan kanalizasyon hattının geçirilmesi isteminin; yapılacak kanalizasyon inşaatının 
tescilli Türbenin 7 metre, Ayazmanın ise 25 metre kuzeyinden geçirileceği görüldüğünden, tescilli 
kültür varlıkları ile çevresine yönelik gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Yozgat İl Özel İdaresi 
sorumluluğunda, Sivas vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasında 2863 sayılı kanun 
kapsamında sakınca olmadığına uygulama sonrasına ilişkin hazırlanacak bilgi ve fotoğrafların 
Bölge Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı gönderilmesi gerektiğine karar verildi
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Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Muşalikalesi (çalışkan) Köyünde bulunan, Muşalikalesi I.derece arkeolojik 
sit alanında kalan köy tüzel kişiliği adına ait mezarlığın bulunduğu 185 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tapu 
kaydına “kültür varlığıdır” şerhi verilmesi ve aynı alan içerisinde yer alan Ali ve Mahmut Çelebi türbelerinin 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi hususunda Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 31.03.2014 gün ve 337 sayılı yazısı, Konuya ilişkin görüşleri içeren, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2014 gün ve 129185 sayılı, Yozgat 
Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.06.2014 gün ve 2593 sayılı, Akdağmadeni 
Kaymakamlığı’nın 01.07.2014 gün ve 786 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat 
Müze Müdürlüğü’nün 03.07.2014 gün ve 790 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 gün 25493 sayılı yazıları, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 10.07.2003 gün ve 3340 sayılı kararı, konuya ilişkin, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarının
28.03.2014 gün ve 45 sayılı raporu ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 13.05.2014 tarih ve 490 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Çalışkan Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 185 ada, 2 parsel 
numarasında, mülkiyeti köy tüzel kişiliği adına kayıtlı Ali Çelebi Türbesi ile aynı parsel numarasında ve I. 
derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan Mahmut Çelebi Türbesinin, mimarisi, yapım tekniği, kullanılan 
malzeme, cephe özellikleri göz önüne alındığında 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler 
taşıması nedeniyle I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 
Kurulumuzun 10.07.2003 gün ve 3340 sayılı kararı ile I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiş olan 
Muşalikalesi sit alanı sınırının, Ali Çelebi Türbesini de içine alacak şekilde, kararımız eki 1/2000 ölçekli harita 
üzerinde koordinatlı olarak belirlendiği şekliyle genişletilmesinin uygun olduğuna, bu sınırlar içerisinde kalan 
185 ada, 1,2 ve 25 parsel no’lu taşınmazlara I.derece Arkeolojik sit alanında kaldığına dair şerh verilmesi 
gerektiğine;

Tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 
ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; alana ilişkin ilgili kurum 
tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.
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