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Toplantı no ve tarih : 92- 20.11.2014 Toplantı Yeri
Karar 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 “ILGrup” 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. Grup” olarak belirlenmesine, karar verildi.
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AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E

ANIT
ENVANTER NO

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA NO

İLİ: KAYSERİ İLÇESİ: MELİKGAZİ MAHALLE /KOY: GERMIR (KONAKLAR) 

VEYA MEVKİİ: KORUMA
DERECESİ:

X
ANITSAL 1 2 3

CADDE/ SOKAK KADASTRO
PAFTA: ADA :11294 PARSEL: 19-20

ÇEVRESEL 1 2 3
Çevreye Aykırı

ADI: KONUT YAPTIRAN: YAPAN: MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):
YAPIM TARİHİ: KİTABE: VAKFİYE:

GENEL TANIM:

Konut niteliğindeki taşınmazın içerisine girilemediği için iç mekan analizi yapılamamıştır. Ancak taşınmazın, dışarıdan incelendiği 
kadarı ile düzgün kesme taştan yığma olarak bodrum + zemin + 1 kat olarak inşa edildiği ancak özgününde var olan 1. katın yıkılmış 
olduğu anlaşılmaktadır.

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: TEKNİK

Konut niteliğindeki taşınmazın içerisine girilemediği için iç mekan analizi 
yapılamamıştır. Ancak taşınmazın, dışarıdan incelendiği kadarı ile düzgün kesme 
taştan yığma olarak bodrum + zemin + 1 kat olarak inşa edildiği ancak özgününde var 
olan 1. katın yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. Yıkılan l.kata ait eli böğründeler ile 
taşman çıkmanın bir bölümü görülmektedir. Üç basamak ile yapının zemin koduna 
ulaşılmaktadır. Yapının, yerden yükseltilen ahşap tek kanatlı kapısı cepheden içeri 
doğru çekilmiş eyvan şeklindeki bölümde yer alır. Giriş kapsının üzerinde dikdörtgen 
formlu ve demir parmaklı aydınlık penceresi yer almaktadır. Taşınmazın giriş | 
cephesinde yer alan üzeri ahşap kirişlemeli abbaradan avluya ulaşılmaktadır. Abbrada 
yer alan kapı yuvarlak kemerli ve ahşap iki kanatlıdır. Taşınmazın kuzey cephesi 
oldukça harap durumda olup bu cepheden mülk sahibinden edinilen bilgiye göre 
yıkılmış olan orta sofa etrafındaki odalar görülmektedir. Bu odaların girişleri 
kemerlidir. Taşınmazın mevcutta kullanılan pencereleri Vz oranlı, ahşap ve demir 
parmaklıdır.
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