
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014
K arar No. ve Tarihi : 1311 - 18.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

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, Merkez İlçesi, 
Battal Köyü’nde bulunan, tapunun İ34-d-21-c pafta 131 ada 4 ve 7 parselinde kayıtlı, Kurulumuzun
16.08.1989 gün, 475 sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edildiği ancak 
1/25000 ölçekli harita üzerinde başka bir yerde gösterildiği tespit edilen Battal Höyüğüne yönelik 
hazırlanan haritaların değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Kadastro Müdürlüğünün 14.10.2014 gün, 
1956 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü ve Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2014 gün, 
987 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Battal Köyü’nde bulunan, tapunun İ34-d-21-c pafta 131 ada 4 ve 
7 parselinde kayıtlı, Kurulumuzun 16.08.1989 gün, 475sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı 
olarak tescil edilen ancak sit sınırları yanlış işaretlenen Battal Höyüğünün sit sınırlarının kararımız 
eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekliyle düzeltilmesinin uygun olduğuna; 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 : 94 - 18.12.2014
K arar No. ve Tarihi : 1312 - 18.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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, Merkez İlçesi, 
Battal Köyü’nde bulunan, tapunun İ33-c-20-c pafta 110 ada 28 parselinde kayıtlı, Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.08.1989 gün, 475 sayılı kararıyla I.derece 
Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Gergele Höyüğüne ait sit sınırlarının sayısallaştırılmasına 
yönelik hazırlanan haritaların değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Kadastro Müdürlüğünün
14.10.2014 gün, 1956 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü ve Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarının
29.09.2014 gün, 986 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Battal Köyü’nde bulunan, tapunun İ33-c-20-c pafta 110 ada 28 
parselinde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.08.1989 gün, 
475sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Gergele Höyüğünün sit 
sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 
haritanın uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarih i : 1313- 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü, Battalhöyüğü Mevkii’nde yapılan incelemelerde Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Battalhöyüğü (1) Tümülüsü’nün tescilinin 
değerlendirilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.02.2014 tarih ve 200 
sayılı raporu ile tümülüsün tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 
Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih ve 202 sayılı; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün
04.03.2014 tarih ve 44498 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 25.03.2014 tarih ve 251768 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Merkez, Battal Köyü’nde bulunan, tapunun 143 ada, 3, 4, 5, 6, 10 no.lu 
parsellerinde yer alan Battalhöyüğü (1) Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının geçerli olduğuna; tümülüsteki mevcut kaçak kazı çukurlarının Yozgat Müze Müdürlüğü 
denetiminde kapatılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014
K arar No. ve Tarihi : 1314 - 18.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

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, Ömerli Köyü’nde bulunan, tapunun J34-a-03-a-1-b pafta, 108 ada, 11 parselinde kayıtlı, 
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.08.1989 gün, 475 sayılı 
kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kaşkışla Köyü Höyüğüne ait sit 
sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan haritaların değerlendirilmesine ilişkin Yozgat 
Kadastro Müdürlüğünün 14.10.2014 gün, 1956 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının
29.09.2014 gün, 976 sayılı raporları okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Ömerli Köyü’nde bulunan, tapunun J34-a-03-a-1-b pafta, 108 
ada, 11 parselinde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
16.08.1989 gün, 475sayılı kararıyla I.derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kaşkışla Köyü 
Höyüğünün adının Kaşkışla Höyüğü olarak düzeltilmesine, sit sınırlarının sayısallaştırılmasına 
yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 94 - 18.12.2014 
K ara r no ve tarih  : 1315 -18.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Turluhan Köyünde ve 106 ada, 286 parselde yeralan kaçak 
kazı alanının sit alanı olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Çayıralan Cumhuriyet 
Başsavcılığının 11.06.2014 gün ve 2014/185 sayılı yazısı gereği Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Ziyarettepesi Tümülüsünün 1.derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescili konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Yozgat 
Müze Müdürlüğünün 08.07.2014 gün ve 808 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 199970 sayılı yazısı, 
Yozgat Müze Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 1262 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 3934 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 256421 sayılı yazısı,
17.11.2014 gün ve 1166 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Turluhan Köyünde ve 106 ada, 286 parselde bulunan 
Ziyarettepe Tümülüsünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
kararımız eki sit fişi üzerindeki harita ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 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; kaçak kazıların 
sorumluları hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra tümülüsteki can ve mal 
güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince Yozgat Müze 
Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; 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 karar verildi.

A S L I G İB İD İR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 94 - 18.12.2014 
K ara r no ve tarih  : 1316 -18.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Selimli Köyü, Karşı Mevkiinde Yozgat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca tespit edilen kilise kalıntısının 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili 
konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 08.07.2014 
gün ve 807 sayılı yazısı, konuya ilişkin Sarıkaya Kaymakamlığının 22.10.2014 gün ve 1875 
sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.10.2014 gün 
ve 199969 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 1263 sayılı yazısı, 
Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 3935 sayılı yazısı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 
256421 sayılı yazısı, 17.11.2014 gün ve 1167 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi 
ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Selimli Köyü, Karşı Mevkiinde bulunan, özel mülkiyete ait 
108 ada, 41 parselde yeralan kilise kalıntısının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 
taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki harita ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı 
olarak 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 karar verildi.

A S L I G İB İD İR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 94 - 18.12.2014
: 1317 - 18.12.2014

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 06.11.2014 gün, 1619 sayılı yazısı ile 
konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
15.12.2014 gün, 1281 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 istemine yönelik 18.09.2014 
gün, 1219 sayılı kararımız uyarınca hazırlanan projede caminin avlu duvarlarına projektörler 
yerleştirildiği ve tüm cephelerin bu projektörlerle aydınlandığı görülmektedir. Bununla birlikte pencere 
içlerine, minarede kaide bölümüne ve şerefe zeminine de led armatürler yerleştirilmiştir. Pencerelere 
yerleştirilen led armatürler ve bunlara gelecek elektrik kabloları yapıya çok fazla müdahale edilmesini 
gerektireceğinden, yapının direk beden duvarlarına monte gerektirecek aydınlatmaların uygun 
olmadığına, yapı çevresinde sadece avlu duvarına yerleştirilen projektörler ile aydınlatma yapılmasının 
yeterli aynı zamanda kullanım kolaylığı ve yapının zarar görmesinin önüne geçilmesi açısından daha 
uygun olacağına bu doğrultuda hazırlanacak projenin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun 
tekrar değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLIGÍBÍDÍR



KARAR

Toplantı no ve tarih : 94- 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 1318- 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçe, Teke Mahallesi, Kürkçü Sokakta ve sit alanı içerisinde bulunan, 
tapunun 28 pafta, 439 ada, 8 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan, taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Emrullah Ünsal Evinin ısıtma sisteminde doğalgaz kullanılmasına yönelik 
hazırlanan Doğalgaz Projesinin ve Kalorifer Tesisat Projesinin Kurulumuzda değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Sema DUYGU’nun 27.10.214 tarihli başvurusu, 11.12.2014 tarih ve 1263 sayılı 
Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarının raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Yozgat ili, Merkez ilçe, Teke Mahallesi, Kürkçü Sokakta ve sit alanı içerisinde bulunan, 
tapunun 28 pafta, 439 ada, 8 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı olan, taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescilli Emrullah Ünsal Evinin ısıtma sisteminde doğalgaz kullanılmasında 2863 
sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına ve bu doğrultuda hazırlanmış olan Doğalgaz Projesi 
ve Kalorifer Tesisat Projesinin görülmüş olduğuna, uygulamaların tescilli yapıya zarar vermeden 
Belediyesi ve Sürmeli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş nin denetiminde, Proje Müellifinin 
sorumluluğunda yapılabileceğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı G ibidir



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1319 - 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat İli, Merkez İlçesi Aşağınohutlu Mahallesinde sit dışında yer alan ve üzerinde Sivas 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2012 gün ve 526 sayılı kararı ile tescilli Sağır 
Mustafa Ağa Camii ve Kurulumuzun 16.08.1989 gün ve 476 sayılı kararı ile tescilli hazirenin bulunduğu 
mülkiyeti Sağır Mustafa Ağanın manevi şahsiyeti vakfına ait tapunun 9 pafta 248 ada 5 parselinin 
koruma alanın belirlenmesine yönelik Yozgat Belediye Başkanlığının 06.11.2014 gün ve 133070 sayılı 
yazısı ile okundu, Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 12.12.2014 gün ve 1267 sayılı raporu 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonucunda;

Yozgat İli, Merkez İlçesi Aşağınohutlu Mahallesinde sit dışında yer alan ve üzerinde Tescilli 
Sağır Mustafa Ağa Camii ve Haziresinin bulunduğu 9 pafta 248 ada 5 parselin koruma alanın kararımız 
eki 1/1000 ölçekli imar planı ve kadastro haritasında görüldüğü şekliyle belirlenmesine, bu alanda 
yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması 
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 
K ara r No. ve Tarihi

: 94 - 18.12.2014
: 1320 - 18.12.2014

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 binası ile aynı parselde, tescilli 
yapının güneyinde yer alan tescilsiz lojman binasında tadilat yapılmasına yönelik hazırlanan rölöve, 
güçlendirme, tadilat, detay, elektrik ve mekanik tesisat projelerinin değerlendirilmesine ilişkin Sivas 
PTT Başmüdürlüğü’nün 29.08.2014 gün, 7841 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.12.2014 gün, 1240 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 PTT binası ile aynı parselde yer alan tescilsiz lojman binasında tadilat yapılmasına 
yönelik hazırlanan rölöve, güçlendirme, tadilat, detay, elektrik ve mekanik tesisat projelerinin; tadilat 
projesinde binanın güney cephesinde bodrum kata açılan kapının iptaline yönelik düzeltmemiz 
doğrultusunda 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 karar 
verildi.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarih i : 1321- 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, İrşad Mahallesi’nde bulunan, tapunun 208 ada, 4 
no.lu parselinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 24.04.2013 tarih ve 834 sayılı kararı gereği irdelenen Özler Yeraltı Şehri’nin 
tapunun, 208 ada, 3 parseli, 207 ada, 1, 2, 3 parselleri ve 213 ada, 2, 3, 6, 7 parsellerinde kayıtlı 
taşınmazlarda yer aldığı kısmının 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak genişletilmesine yönelik Yozgat 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 16.04.2014 tarih ve 431 sayılı yazısı ile 
bahse konu alanın tesciline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarih ve 93715 sayılı; Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 16.05.2014 tarih ve 1899 sayılı; Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 579 
sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 
51267 sayılı görüş yazıları; konuya ilişkin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
24.04.2013 tarih ve 834 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 02.12.2014 
tarih ve 1227 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, İrşad Mahallesi’nde bulunan, Özler Yeraltı 
Şehri’nin 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle tapunun 208 
ada, 4 no.lu parselde yer alan kısmının 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillinin devamına; Sivas 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.04.2013 tarih ve 834 sayılı kararı gereği irdelenen ve 
tapunun, 208 ada, 3 parseli, 207 ada, 1, 2, 3 parselleri ve 213 ada, 2, 3, 6, 7 parsellerinde kayıtlı 
taşınmazlarda yer alan kısmının 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak genişletilmesinin ve bu 
doğrultuda hazırlanan sit fişi üzerindeki kadastral harita ve 1/25000 ölçekli harita ve koordinat 
listesinin uygun olduğuna; 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: 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarih i : 1322- 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, Fetih Mahallesi’nde bulunan, tapunun 120 ada, 
109 no.lu parselinde Maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazda yer alan kaya sığınağının 1. Derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Yozgat Müze Müdürlüğü’nün
10.12.2009 tarih ve 856, 19.06.2014 tarih ve 733 sayılı yazıları ile bahse konu alanın tesciline ilişkin 
Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 1027 sayılı; Boğazlıyan Özel İdare Müdürlüğü’nün
27.08.2014 tarih ve 80 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü’nün 10.09.2014 tarih ve 174332 sayılı; Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 3729 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 67286 sayılı görüş yazıları Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörlerinin 14.11.2014 tarih ve 1162 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Beldesi, Fetih Mahallesi’nde bulunan, tapunun 120 ada, 
109 no.lu parselinde Maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazda yer alan kaya sığınağının 2863 Sayılı 
Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine; sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak 
belirlenen şekliyle uygun olduğuna; 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: 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarih i : 1323- 18.12.2014 KAYSERİ

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Armağan Köyü’nde yer alan, tapunun 11l ada, 65 no.lu parseli 
üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve tescil kaydı bulunmayan İnler Yeraltı 
Şehrinin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’nün 09.0l.2014 tarih ve 813 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 
163520 sayılı; Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 22.08.2014 tarih ve 986 sayılı; Yozgat Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.09.2014 tarih ve 3416 sayılı; Yozgat İl Özel İdaresi’nin 16.09.2014 
tarih ve 8262 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün
25.11.2014 tarih ve 67105 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
02.12.2014 tarih ve 1231 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Armağan Köyü’nde bulunan, tapunun 111 ada, 65 no.lu parselinde 
kamu ortak malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan İnler Yeraltı Şehrinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 
belirlenen ve sit fişi üzerindeki haritalarda belirlenen şekliyle 1. 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



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94- 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1324 -  18.12.2014 KAYSER

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman Mahallesinde, tapunun 27 pafta, 49 ada 5 parselde kayıtlı 
bulunan GEEAYK’ın 12.04.1980 tarih ve A-2164 sayılı kararı ile tescillenen, mülkiyeti maliye 
hazinesine ait ve Kültür Bakanlığına tahsisli olan Fatma Kemal Timuçin İlçe Halk Kütüphanesinin ( 
Rüştiye Mektebi) çatı, boya, badana, sıva tamiri, derz dolgu vb. uygulamalar için basit onarım 
talebinde bulunulduğu, basit onarım izni verilebilmesi için yapının grubunun belirlenmesi hususuna 
yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18.11.2014 tarih ve 
192-2946/13459 sayılı yazısı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 15.12.2014 tarih, 1275 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman Mahallesinde sit alanı sınırları ve koruma amaçlı imar planı 
onama sınırları içerisinde yer alan, tapunun 27 pafta, 49 ada 5 numaralı parselinde maliye hazinesi 
adına kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli, tescilli taşınmazın; 05.11.1999 gün ve 660 sayılı 
ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan; Toplumun maddi tarihini oluşturan 
kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar 
kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “I. Grup” olarak güncellenmesi gerektiğine,

-  Mevcut çatının eskiyen parçalarının yenisi ile değiştirilerek tamir edilmesi,
- Pencerelerin çürüyen parçalarının değiştirilerek tamir edilmesi,
- Sıva tamirinin yapılması,
- Boya, badana yapılması,
- Derz dolgu tamiri yapılması,

istemlerinin uygun olduğuna, uygulamaların Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğunda 
ve Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde yapılmasına, uygulama sonrasına yönelik hazırlanacak 
rapor ve fotoğrafların koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı G ibidir



KARAR

Toplantı no ve tarih  : 94- 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 1325- 18.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman mahallesinde, tapunun 26 pafta, 98 ada, 18 nolu parselinde 
özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 14.10.2014 tarihli başvuru, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 19.11.2014 tarih ve 3642 sayılı, Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.12.2014 gün ve 
14405 sayılı, Talas Belediye Başkanlığının 24.11.2014 tarih ve 50025 sayılı, Talas Kaymakamlığının
18.11.2014 tarih ve 1938 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
03.11.2014 gün ve 1109 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Harman mahallesinde, tapunun 26 pafta, 98 ada, 18 nolu parselinde 
özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 
kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan 
yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 
Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Aslı G ibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014
K arar No. ve Tarihi : 1326 - 18.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı ve Talas Koruma 
amaçlı İmar Planı onama sınırları ve askeri saha içinde kalan ve üzerinde Kurlumuzun 30.03.1990 gün, 
702 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve yapı grubu 2. Grup 
olarak belirlenen konutun bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 660 ada 8 parselinde 
kayıtlı taşınmazın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmek kaydıyla Kaymakamlık sosyal tesisi 
olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı adına tahsis talebine yönelik Kayseri Defterdarlığı Milli 
Emlak Müdürlüğünün 13.11.2014 gün ve 13244 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 15.12.2014 tarih, 1280 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı ve Talas Koruma amaçlı 
İmar Planı onama sınırları içinde kalan ve üzerinde tescilli konutun bulunduğu mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait tapunun 660 ada 8 parselinde kayıtlı taşınmazın “tarihi dokusuna uygun şekilde restore 
edilmek kaydıyla Kaymakamlık sosyal tesisi olarak kullanılmak amacıyla” İçişleri Bakanlığı adına tahsis 
edilmesinin, bu alanda yapılması düşünülen her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesi Kurulumuzdan izin 
alınması koşuluyla 2863 Sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1327 -  18.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 
koruma amaçlı imar planlarında düzeltilmesi gereken hususların 24.12.2013 gün ve 887 sayılı kararımızla 
tespit edildiği, Talas Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarih, 158 sayılı kararıyla uygun bulunan Kuruköprü I. 
ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının Kayseri 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2014 tarih ve 688 sayılı meclis kararı ile: 1/1000 ölçekli koruma 
amaçlı uygulama imar planı plan notlarının 6.3.1. Kentsel Çalışma ve Sosyal Donatı Alanları maddesinde 
ticaret alanları ile ilgili hükmün ‘ ’ ticaret alanlarında yapıların zemin katında ticaret kullanımı zorunlu olup 
üst katlar konut olarak kullanılabilir.’’ şeklinde düzenlendiği görüldüğü ve söz konusu kurul kararında 
belirtilen düzeltmelerin uygun bulunarak yapılan değişikliklerin son haliyle kabul edilerek Koruma Bölge 
Kurulu’nda değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildiğine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin
30.10.2014 tarih ve 12307 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2014 tarih ve 688 sayılı 
meclis kararı, Talas Belediyesinin 01.09.2014 gün ve 158 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.12.2014 gün, 1297 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde bulunan ve mülga Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2006 gün ve 496 sayılı kararıyla Kuruköprü merkezinde 
bulunan mezarlığın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, belde merkezinde bulunan yeraltı şehrinin ise; III. 
derece arkeolojik sit olarak tescil edildiği anlaşılmış olup, Kuruköprü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanına yönelik hazırlanan 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının; III. Derece arkeolojik 
sit alanı olarak belirlenen yeraltı şehrine yönelik sayısal yeraltı haritalarının hazırlanıp Kurulumuza 
sunulması ve alanın Kurulumuzca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilebileceğine,

Ayrıca Kurul uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelerde tespit edilen 2307, 2351, 2367 nolu 
parsellerde yer alan 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek özellikler taşıdığı düşünülen yapıların 2863 sayılı 
yasa kapsamında kalıp kalmadığının sağlıklı değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi 
gereği ilgili kurumlardan görüş istenerek, tescil çalışmalarının başlatılmasına ve hazırlanacak bilgi-belgelerin 
değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

A S L I G İB İD İR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1328 - 18.12.2014 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 rektörlük konutu olarak kullanılan 
ve yerleşim krokisinde 6 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 24.04.2014 gün, 1033 
sayılı kararımız doğrultusunda hazırlanan rölöve, restitüsyon, hasar analizi, malzeme analizi, müdahale 
önerisi, detay paftaları ve restorasyon projesinin değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi 
Rektörlüğünün 15.05.2014 gün, 7255 sayılı yazısı ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.12.2014 gün, 1260 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 yerleşim krokisinde 6 nolu yapı olarak 
ifadelendirilen, tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanan rölövede çizim hataları ve ölçü eksikleri olduğu, hasar 
analizlerinin restitüsyon önerisi ile karşılaştırıldığında özgününde bulunmayan mekanların ve yapısal 
elemanların hasar paftasında muhtes olarak gösterilmediği, müdahale paftasında ise lejantta olmamasına 
rağmen çizimlerde halen sorunların görüldüğü ve müdahale edilmediği, bazı kısımlarda müdahale 
taramaları ile kodlarının birbirini tutmadığı anlaşılmaktadır. Restorasyon raporu yenilenmediği için de 
yapıda mevcut olmayan alçı mihrabın temizlenmesine yönelik ifadeler halen düzeltilmemiştir. Bu 
hususlar doğrultusunda söz konusu projeler yeniden gözden geçirilerek, özellikle zeminden ve çatıdan 
kaynaklanan neme yönelik çözüm önerilerini de içeren yeni proje Kurulumuza sunulması halinde tekrar 
değerlendirilebilecektir. Ayrıca raporda değinildiği üzere yapıda elektrik ve sıhhi tesisat ile ısı tesisatının 
tümüyle sökülüp günümüz şartlarına uygun yenilenecektir. Ancak halihazırda rektörlük konutu olarak 
kullanılan binada tesisat zaten yenilenmiş olduğundan mevcudun kullanılmasının uygun olduğuna ancak 
aksayan veya tescilli yapıya uygun olmayan yerler olduğu tespit edilmiş ise buna yönelik belgelerin 
hazırlanarak Kurulumuza sunulması halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1329 - 18.12.2014 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 Erciyes Üniversitesi Stratejik 
Araştırmalar Merkezi olarak kullanılan ve yerleşim krokisinde 7 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 24.04.2014 gün, 1034 sayılı kararımız doğrultusunda hazırlanan rölöve, 
restitüsyon, hasar analizi, malzeme analizi, müdahale önerisi, detay paftaları ve restorasyon projesinin 
değerlendirilmesine ilişkin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün 15.05.2014 gün, 7255 sayılı yazısı ile 
konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.12.2014 
gün, 1294 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 yerleşim krokisinde 7 nolu yapı olarak 
ifadelendirilen tescilli taşınmaza ilişkin hazırlanan rölövede çizim hataları olduğu, hasar analizlerinin 
restitüsyon önerisi ile karşılaştırıldığında özgününde bulunmayan mekanların ve yapısal elemanların 
hasar paftasında muhtes olarak gösterilmediği, müdahale paftasında ise lejantta olmamasına rağmen 
çizimlerde halen sorunların görüldüğü ve müdahale edilmediği, bazı kısımlarda müdahale taramaları ile 
kodlarının birbirini tutmadığı anlaşılmaktadır. Restorasyon raporu yenilenmediği için de yapıda mevcut 
olmayan alçı mihrabın temizlenmesine yönelik ifadeler halen düzeltilmemiştir. Bu hususlar doğrultusunda 
söz konusu projeler yeniden gözden geçirilerek, özellikle zeminden ve çatıdan kaynaklanan neme yönelik 
çözüm önerilerini de içeren yeni proje Kurulumuza sunulması halinde tekrar değerlendirilebilecektir. 
Ayrıca raporda değinildiği üzere yapıda elektrik ve sıhhi tesisat ile ısı tesisatının tümüyle sökülüp 
günümüz şartlarına uygun yenilenecektir. Ancak halihazırda “Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi” olarak kullanılan binada tesisat zaten yenilenmiş olduğundan mevcudun kullanılmasının uygun 
olduğuna ancak aksayan veya tescilli yapıya uygun olmayan yerler olduğu tespit edilmiş ise buna yönelik 
belgelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulması halinde konunun değerlendirilebileceğine 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: 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. Ve Tarih i : 1330 - 18.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Sarız ilçesi, Küçükörtülü Mahallesi’nde yer alan, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli Gala Tepe Höyüğü’nün mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
29.09.2005 tarih ve 375 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarında maddi hataların olduğu, mevcut 
arkeolojik sit alanı ile koordinatları belirlenen alanın uyuşmadığı ve höyüğün yerinin yanlış işaretlenerek 
sit sınırları dışında bırakıldığı anlaşıldığından düzeltilen sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.09.2014 tarih ve 942 sayılı raporları; konuya ilişkin 
Pınarbaşı Kadastro Müdürlüğü’nün 18.12.2006 tarih, 1065 ve 17.01.2007 tarih, 55 sayılı yazıları ile 
Kurulumuzun 29.09.2005 tarih ve 375 sayılı kararı okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Sarız ilçesi, Küçükörtülü Mahallesi’nde bulunan, tapunun 101 ada, 2, 12 ve 33 
parsellerinde yer alan Gala Tepe Höyüğü’nün Kurulumuzun 29.09.2005 tarih ve 375 sayılı kararıyla 
belirlenen sit sınırlarının iptaline; yeniden belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ve 
1/1000 ölçekli kadastral harita üzerindeki şekliyle uygun olduğuna, bahse konu parsellere 1. Derece 
arkeolojik sit alanı şerhi konulması gerektiğine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik koruma 
esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih: 94- 18.12.2014 Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 1331- 18.12.2014 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 yönelik Kurulumuz tarafından alınan 21.11.2014 tarih ve 1309 
sayılı kararında; tescilli türbe parselinde yapılacak uygulamaya yönelik 2863 sayılı Kanunun 10. maddesi 
gereği verilen “ ...Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılaması” ifadesinin; Sivas vakıflar 
Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca bölgenin geneline yönelik yapmış oldukları incelemelerde arkeolojik 
taşınır kültür varlıklarının görüldüğü belirtilerek değiştirilmesi istemine yönelik Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 1746 ile 01.12.2014 gün ve 1789 sayılı yazıları, 16.12.2014 tarih, 1289 
sayılı Kurul Müdürlüğü uzman 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 parselden 
kanalizasyon hattının geçirilmesi isteminin; Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 1746 
sayılı yazısı eki 02.10.2014 tarihli “İnceleme Raporu” son maddesinde; Ayazma ve Ayazma altında 
bulunan tatlı su kaynağına pis suyun sızmaması için sızıntı ihtimali bulunmayan malzeme kullanılarak 
hattın inşa edilmesi belirtildiğinden konuya ilişkin tescilli alana yönelik bu doğrultuda hazırlanacak 
projenin kurulumuza sunulmasından sonra konunun değerlendirilmesi 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 : 95 -  19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1332 - 19.12.2014 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 25.08.2014 gün, 9520 sayılı ve
14.11.2014 gün ve 13359 sayılı yazıları ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
19.12.2014 günlü 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.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 95 -  19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1333 - 19.12.2014 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 elektrik ve mekanik tesisata yönelik rapor ve projelerin Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının
13.06.2014 gün ve 6729 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
19.12.2014 günlü 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 ilişkin elektrik ve mekanik tesisata yönelik rapor ve projelerin üzerinde yapılan 
düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1334 - 19.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında, sit dışında yer alan, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan alanda korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Zeynel Abidin Türbesi’nin güneybatısında 4 adet oturma grubu 
yapılmasına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 26.08.2014 
gün, 9564 sayılı, 10.11.2014 gün, 13080 sayılı yazıları, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.12.2014 gün, 1293 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında, sit dışında yer alan, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan alanda korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Zeynel Abidin Türbesi’nin yakın çevresinde çok sayıda oturma 
grubu, bank vb. donatıların mevcut olduğu dosyasındaki bilgi-belgelerden görülmüş olup önerinin bu 
alana bir değer katmayacağı ve yakınındaki tescilli yapılar dikkate alındığında; tarihi doku ve tescilli 
yapılarla oluşturacağı uyum, oran, malzeme ve siluet açısından uygun olmadığına, görsel algının ve 
tarihi siluetin dikkate alındığı farklı önerilerin hazırlanarak Kurulumuza sunulması durumunda 
konunun yeniden değerlendirilebileceğine, ayrıca dosyasındaki bilgi ve belgelerden söz konusu alanda 
örnek olarak yerleştirildiği görülen öneri oturma grubunun kaldırılması gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

K A R A R

T o p lan tı no ve ta r ih : 95 -  19.12.2014
K a ra r  no ve ta r ih  : 1335 -  19.12.2014

T o p lan tı Y eri 
K A Y S E R İ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 
içinde yer alan, Kurulumuzun 25.04.2008 gün ve 1107 sayılı kararı ile 2. grup korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan tapunun 
57 pafta, 328 ada, 12 parselindeki sivil mimarlık örneği Gazioğlu Evinin onarımına yönelik elektrik ve 
mekanik projelerinin değerlendirilmesi istemi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler 
Dairesi Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 276/6731 sayılı yazısı, konu ile ilgili Kurul Müdürlüğü 
raportörlerinin 17.12.2014 gün ve 1300 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

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

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 95- 19.12.2014 
K ara r no ve tarih  : 1336- 19.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi -  Güzelköy mahallesi, Isbağa sokata ve sit dışında tescil 
harici yol boşluğunda bulunan, Kurulumuzun 28.11.2011 gün ve 1971 sayılı kararıyla korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Kurulumuzun 28.01.2011 gün ve 1971 sayılı kararı 
ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma alanı belirlendiği, yine aynı 
kara ile yapı grubunun ise I. grup olarak belirlen çeşmenin onarım istemine yönelik Nuri Mordağ’ın
26.09.2014 tarihli dilekçesi ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 10.12.2014 gün ve 
1257 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi -  Güzelköy mahallesi, Isbağa sokakta bulunan, sit dışında ve 
tescil harici yol boşluğunda yer alan tescilli çeşmeye yönelik; onarım ve çevre düzenlemesinin 
yapılması istemine yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün 
ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen proje hazırlama esaslarına göre ilgili kurumlarca hazırlanacak 
projelerin Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

Aslı G ibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 95- 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 1337- 19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde ve kentsel sit içinde bulunan; 
Koruma Amaçlı İmar Planı çalışması kapsamında plan müellifince korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescile önerilen taşınmazların tescillerine yönelik olarak alınan Kurulumuz 18.09.2014 
gün ve 1229 sayılı, 20.11.2014 gün ve 1284 sayılı kararlardaki maddi hataların düzeltilmesine yönelik 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.12.2014 gün ve 1337 sayılı dosya inceleme raporu 
ile konuya ilişkin Kurulumuzun 18.09.2014 gün ve 1229 sayılı, 20.11.2014 gün ve 1284 sayılı 
kararları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

• Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 
konut niteliğindeki 9 (dokuz) adet taşınmazın tesciline yönelik alınan 18.09.2014 gün ve 
1229 sayılı Kurulumuz kararının ilk paragrafındaki “tapunun 11292 ada, 17 parselinde özel 
mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın ” ifadesi sehven yazıldığından anılan 
ifadenin “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 taşınm azların” olarak düzeltilmesine,

• Kurulumuzun, 20.11.2014 gün ve 1284 sayılı kararının ikinci paragrafında yer alan, 11338 
ada 22 parselde bulunan Fırın niteliğindeki taşınmaza yönelik sehven özel mülkiyet olarak 
yazılan mülkiyet bilgisinin “Güpgüpzade Hacı Mustafa Vakfı” olarak düzeltilmesine ve 
tescil fişine üzerindeki mülkiyet bilgisinin de bu doğrultuda düzeltilmesi gerektiğine 
karar verildi.

Aslı G ibidir



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1338 - 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bozatlıpaşa Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
80 pafta, 286 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Bozatlıpaşa Mahallesi Vakfına ait, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2010 gün, 1734 sayılı kararı ile 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve yapı grubu birinci grup olarak 
belirlenmiş Narlı Mescidinin onarımına yönelik 16.06.2014 gün, 1081 sayılı kararımız doğrultusunda 
hazırlanan restitüsyon, müdahale, restorasyon projesi ve raporu ile statik raporunun 
değerlendirilmesine yönelik Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 25.09.2014 gün, 3648 sayılı 
yazısı ile konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2014 gün, 1253 
sayıyla kayıtlı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Bozatlıpaşa Mahallesinde, kentsel sit dışında yer alan ve tapunun 
80 pafta, 286 ada, 6 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Bozatlıpaşa Mahallesi Vakfına ait, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Narlı Mescidinin onarımına yönelik sunulan restitüsyon 
önerisinin ve raporunun yeterli olmadığına, 16.06.2014 gün, 1081 sayılı kararımızda da istenildiği gibi 
benzer dönem yapıları ile karşılaştırmalı olarak hazırlanması, taşınmaza yönelik sanat tarihi raporunun 
hazırlanması ve taşınmazda üst örtünün özgününde nasıl olduğuna yönelik bilgilerin restitüsyon 
çizimlerinde gösterilerek restorasyonda uygulamaya yönelik öneri örtü alternatifleri ile birlikte 
Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLIGİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 95 - 19.12.2014 
K ara r No. Ve Tarihi : 1339 - 19.12.2014

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 Mimar Tarık Önder ÖĞÜT’ün 17.11.2014 günlü başvurusu 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.12.2014 tarih, 1254 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, rölöve raporunun, hasar 
paftası ile restitüsyon projesinin uygun olduğuna; müdahale ve restorasyon projesinin hata ve 
eksiklikler nedeniyle uygun olmadığına, hazırlanacak projelerin Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanarak 
Müdürlüğümüze iletilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1340 - 19.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülga Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.1988 gün, 260 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maraş Şosesi ve Köprüsüne yönelik rölöve 
restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi amacıyla köprü ayakları vb. kısımlarda müze 
denetiminde temizlik yapılmasına izin verilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığının
26.08.2014 gün, 1430-9559 sayılı ve 28.11.2014 gün, 2148/14143 sayılı yazıları ile konuya ilişkin 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 02.12.2014 gün, 1236 sayıyla kayıtlı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde, sit dışında yer alan, mülga Kayseri Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.1988 gün, 260 sayılı kararı ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maraş Şosesi ve Köprüsünde köprünün ayaklarında vb 
kısımlarda temizlik yapılması isteminin; çevredeki köprüye ait taşların toplanarak muhafaza edilmesi, 
kullanılabilecek olanların onarım esnasında değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğuna, uygulamanın 
Müze Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1341 - 19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Caferbey mahallesinde yer alan, sit dışında bulunan, Caferbey 
Hamamı ve Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin koruma alanında kalan, özel mülkiyete ait, 
324 pafta 80 ada 30-31 parseller ile kadastral boşluğu ve koruma alanı dışında yer alan, özel 
mülkiyete ait, 324 pafta, 80 ada 36 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait taşınmazı (eski 
80 ada 34 parsel) kapsayan alana yönelik plan tadilatı yapılması hususunda alandaki diğer parsel 
maliklerinin muvafakatlarının gerektiği, bu alandaki diğer parsellerin başvuru yapması 
doğrultusunda ilgili taleplerin değerlendirileceği, bu bağlamda koruma alanı içerisinde kalan 80 ada 
30 parsel dahilindeki M lejant işaretli konut alanı, otopark alanı, park alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli 
29MIV a ve 29MIVd öneri uygulama imar planı paftalarının plan müellifi tarafından ilgili mevzuat 
ve teknik gereklere göre hazırlandığı, tasdik sınırı içerisine alınan alana yönelik hazırlanan 1/1000 
ölçekli imar düzenlemesinin Kurulumuzca incelenerek görüşümüzün bildirilmesine ilişkin; 
Melikgazi Belediyesi’nin 27.10.2014 tarih 8540 sayılı yazısı, Melikgazi Belediyesi’nin 04.09.2014 
tarih ve 309 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 17.12.2014 gün, 1296 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Caferbey mahallesinde yer alan, sit dışında bulunan, Caferbey 
Hamamı ve Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin koruma alanında kalan, özel mülkiyete ait, 
324 pafta 80 ada 30-31 parseller ile kadastral boşluğu ve koruma alanı dışında yer alan, özel 
mülkiyete ait, 324 pafta, 80 ada 36 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait taşınmazı (eski 
80 ada 34 parsel) kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
düzenlemesinin, alanın Kurulumuzca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilebileceğine 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 : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1342 - 19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir mahallesi, Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 
Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının Kurulumuzda görüşülmesi 
hususunda İlbank A.Ş, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2013 gün, 21213 
sayılı yazısı ve ekleri, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 17.10.2014 gün ve 1042 sayılı, 10.12.2014 gün ve 1258 sayılı, 11.12.2014 
gün ve 1266 sayılı, 11.12.2014 gün ve 1261 sayılı, 15.12.2014 gün ve 1274 sayılı raporları, 
Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 01.04.2013 gün ve 102 sayılı meclis kararı, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’nin 13.05.2013 gün ve 382 sayılı meclis kararı okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir mahallesi, Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 
Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tasarılarının, yerinde incelenmesine, 
yapılacak olan yerinde incelemeye plan müellifinin de katılımının sağlanması ve yerinde 
inceleme yapıldıktan sonra kurulumuzca değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih : 95- 19.12.2014 

Karar no ve tarih : 1343- 19.12.2014

Toplantı Yeri 

KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında 
kalan, tapunun 11345 ada, 3 parselinde Hamdi Yavuz mirasçıları tarafından 10.3.2014 
tarihinde Melikgazi Belediyesine hibe edilen ve Melikgazi Belediyesinin 8.4.2014 tarih ve 
135 nolu toplantısında restore kararı alınan bezirhanenin restorasyonuna yönelik hazırlanan 
rölöve , restitüsyon, hasar tespit, müdahale, restorasyon proje ve raporlarının 
değerlendirilmesine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığının 17.10.2014 tarih ve 8190 sayılı 
başvuruları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.12.2014 gün ve 168 sayılı 
raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında 
kalan, tapunun 11345 ada, 3 parselinde Hamdi Yavuz mirasçıları tarafından 10.3.2014 
tarihinde Melikgazi Belediyesine hibe edilen ve Melikgazi Belediyesinin 8.4.2014 tarih ve 
135 nolu toplantısında restore kararı alınan,1.grup yapı olan bezirhanenin restorasyonuna 
yönelik hazırlanan rölöve , restitüsyon, hasar tespit, müdahale, restorasyon proje ve 
raporlarının uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1344 - 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde, sit dışında yer alan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan; kısmen yol kısmen mülkiyeti 
Velittin Efendi Mah. Mus.Efe Vakfı ile Lale Paşa Vakfına ait 5197 ada, 1 parsel içinde kalan stabilize 
alanın taş ile kaplanması hususunda Melikgazi Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2014 gün, 
6306 sayılı yazısı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 24.11.2014 gün, 9047 sayılı yazısı, Kayseri 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin görüşünü içerir 11.11.2014 gün, 4195 sayılı yazısı, 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.12.2014 gün, 1296 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesinde, sit dışında yer alan, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların koruma alanında kalan; kısmen yol kısmen mülkiyeti 
Velittin Efendi Mah. Mus.Efe Vakfı ile Lale Paşa Vakfına ait 5197 ada, 1 parsel içinde kalan stabilize 
alanın taş ile kaplanması isteminin uygun olmadığına, koruma alanına yönelik paftalar üzerinde 
belirtilen “Koruma Etki Alanı içerisinde mevcut İmar Planı Kararları geçersiz olup, alan ile ilgili 
alınacak kararlar mevcut imar planının yeniden düzenlenmesi veya yeni bir kentsel tasarım 
düzeyinde yapılacak çalışmaların Kurul onayına sunularak, onay alınması ile gerçekleştirilecektir.” 
tanımı gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Şaban Polater Evi (Koruma 
Kurulu Hizmet Binası), Akşehirli Evi (Çalıka Konağı-Rölöve Müd.Hizmet Binası), Taşçıoğlu Konağı, 
Selahaddin Hamamı, Lale (Lala Muslihiddin Cami) Cami ve Lala Paşa Kümbeti ile Lala Camii 
Çeşmesinin bulunduğu ada bütününe yönelik kentsel tasarım projesinin hazırlanarak Kurulumuza 
iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1345 - 19.12.2014

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 koruma alanı belirlenmiş olan Sümerbank Dokuma Fabrikası kampüsü 
içerisinde, tescilli Fabrika Binasının doğusunda kalan alanın düzenlemesine yönelik 1/200 ölçekli Rölöve 
Planı, 1/200 ölçekli Yapısal Uygulama Projesi, 1/200 ölçekli Bitkisel Uygulama Projesi ve peyzaj raporu, 
1/300 ölçekli Dış Aydınlatma Planı, 1/200 ölçekli Sulama Avan Projesi ve kesit ve siluetlerin 
değerlendirilmesi hususunda Abdullah Gül Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın
19.08.2014 gün, 351 / 903 sayılı yazısı, Peyzaj Mimari Işıl Koç’ un (Proje müellifi) 17.12.2014 günlü 
başvurusu okundu, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörlerinin 18.12.2014 gün, 1301 sayılı raporu, 04.07.2013 gün, 688 sayılı, 01.08.2013 gün, 752 
sayılı, 23.07.2014 gün, 1133 sayılı kararlarımız 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, 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 koruma alanı belirlenmiş olan Sümerbank Dokuma Fabrikası kampüsü 
içerisinde, tescilli Fabrika Binasının doğusunda kalan alanın düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/200 
ölçekli Yapısal Uygulama Projesi’nin üzerinde yapılan düzeltmeler doğrultusunda uygun olduğuna, 
uygulamanın Belediyesi denetiminde, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluğunda 
yapılmasına, proje çalışmalarının sağlıklı verilere dayanması ve yapılacak uygulamaların doğru bir 
şekilde değerlendirilmesi için alanın güncel ağaç rölövesinin ayrıntılı olarak (ağaç türü, çap, boy, 
koordinat bilgilerinin verildiği) hazırlanmasına, sunulan diğer paftaların hazırlanan mevcut veriler 
doğrultusunda yeniden düzenlenerek, aydınlatma, çöp, bank vb. detay eksiklerinin de tamamlanmasından 
sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih  : 95 - 19.12.2014 
K ara r no ve tarih  : 1346 -19.12.2014

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün ve 868 sayılı kararıyla tescilli 
Bayramhacı Düz Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit sınırları içerisindeki Maliye Hazinesine ait 
K34A4 pafta, 215 ada, 71 parselde yapılmış olan jeotermal kuyuya ilişkin Ramazan Bulut’un
10.07.2014 tarihli başvurusu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2014 gün ve 
3784 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 12.12.2014 gün ve 1272 sayılı raporu okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün ve 868 sayılı kararıyla tescilli 
Bayramhacı Düz Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit sınırları içerisindeki K34A4 pafta, 215 ada, 
71 parselde K urulum uzdan izinsiz jeoterm al kuyu ve briket baraka yapm ak suretiyle 2863 
sayılı yasaya m uhalefet edenler hakkında yasal kovuşturm a açılm asına; söz konusu kuyu 
ve barakanın yerel yönetim lerce M üze denetim inde kaldırılm asına; Bayram hacı Düz 
Yerleşiminin, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün 
ve 868 sayılı kararıyla belirlenen 1.derece arkeolojik sit 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 1. 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 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1347 - 19.12.2014

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 08.12.2014 gün, 1132 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.12.2014 gün, 1284 sayılı raporu,
20.11.2014 gün, 1294 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, 20.11.2014 gün, 1294 sayılı kararımız gereği hazırlanan 
çizim-gösterimlerin yetersiz olması sebebiyle uygun olmadığına, otomatik seksiyonel kapının nasıl 
yapılacağını gösterir plan, detay ve kesit çizimlerinin 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda tescilli yapıyla ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra 
konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1348 -  19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2 nolu taşınmazların onarımına yönelik doğalgaz bağlantı projesinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesine ilişkin Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün 09.12.2014 gün ve 662 sayılı başvurusu, Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.12.2014 gün, 1299 sayılı ve 26.11.2014 gün, 1212 sayılı raporları 
okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

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

ASLI GİBİDİR



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r No. ve Tarihi : 1349 -  19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2 nolu taşınmazların onarımına yönelik teknik raporun değerlendirilmesine ilişkin Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğü’nün 19.11.2014 gün ve 615 sayılı başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
18.12.2014 gün ve 1304 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298 pafta, 
3343 ada, 1 parselinde Hazine adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığına ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) tahsisli bulunan 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Sümerbank Dokuma Fabrikası Lojmanlarından ( Dış 
Vazife Evleri ) 1,2 nolu taşınmazların restorasyonuna ilişkin derzleme uygulamasının kireç esaslı harç ile 
yapılması önerisinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GİBİDİR



KARAR

Toplantı no ve tarih  : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri
K ara r no ve tarih  : 1350 -19.12.2014 KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget Mahallesinde bulunan kaya mezarlarının I.derece 
arkeolojik sit alanı olarak ve su bendinin tek yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescili istemine 
ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 2298 sayılı yazısı, konuya 
ilişkin Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.11.2014 gün ve 01189381 sayılı 
yazısı, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.11.2014 gün ve 3643 sayılı yazısı, 
Yeşilhisar Belediye Başkanlığının 17.11.2014 gün ve 1351 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 223355 sayılı yazısı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.12.2014 gün ve 14404 sayılı yazısı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 67298 sayılı 
yazısı, 12.12.2014 gün ve 1273 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget Mahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 
180,181,182, 233, 234, 247, 197, 198 parsellerde yeralan kaya mezarlarının, 2863 sayılı yasa 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki haritada 
koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline 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; Buget Mahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 791 parselde yeralan su bendinin tek 
yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun I. Grup olarak 
belirlenmesine ve koruma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 
işaretlendiği şekliyle uygun 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
K A RA R

T oplantı no ve ta rih  : 95 19.12.2014
K a ra r  no ve ta rih  : 1351 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun K35-D-02-C- 
l-D  pafta, 11117 ada, 4 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın satış işlemine 
esas olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının bildirilmesi 
istemine ilişkin, Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü’nün 03.03.2014 gün ve 02854 sayılı 
yazısı, konuya ilişkin görüşleri içeren, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
04.07.2014 gün ve 006045 sayılı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.07.2014 gün 
ve 2212 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2014 
gün ve 132752 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 08.07.2014 gün ve 5708 sayılı, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2014 gün ve 9257 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 gün 58399 sayılı yazıları ve konuya ilişkin 
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.06.2014 tarih ve 626 
sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde ve tapunun l l l l 7  ada, S parsel numarasında, 
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 
l/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı 
olarak işaretli Tavlusun Mezarlığı ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde ve tapunun 
l l l l 7  ada, 4 ,l4  parsel numarasında Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ve 
taşlık alanda yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/1000 
ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Kaya Oyma Mekânın, 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

l / l



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1352 - 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde yer alan, sit dışında bulunan, 
tapuda 102 pafta, 2974 ada, 3 parselde kayıtlı, tescilli TCDD Yol Atölyesi, Lojman Amele 
Binası, Vagon Ambarı ve tescilli Amele Barakasına cephe veren, mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın 0,6 olan KAKS değerinin
artırılarak 1,5 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliğinin Kurulumuzda görüşülmek üzere Müdürlüğümüze iletildiği, bu 
kapsamda taşınmaz üzerinde yer alan yapıların yıkılması konusunun değerlendirilmesine 
ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.10.2014 gün, 14523161559 sayılı yazısı, 11.12.2014 
gün, 13452703437 sayılı yazısı, Kurulumuzun 31.10.2014 gün ve 1258 sayılı kararı, 
yıkılması planlanan 2 adet binanın tescilinin Kurulumuzda değerlendirilerek tescile değer 
görülmemesi halinde KAKS değerinin 1,5 olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin de aynı kurulda görüşülmesine ilişkin İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün 11.12.2014 gün, 13432086448 sayılı yazısı, Kocasinan Belediyesi’nin
10.10.2014 tarih ve 261 sayılı meclis kararı ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.12.2014 gün, 1298 sayılı raporu okundu, raportörün 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde yer alan, sit dışında bulunan, 
tapuda 102 pafta, 2974 ada, 3 parselde kayıtlı, tescilli TCDD Yol Atölyesi, Lojman Amele 
Binası, Vagon Ambarı ve tescilli Amele Barakasına cephe veren, mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazda yer alan yapılardan;

- Parselin kuzeyinde yer alan depo binasının Cumhuriyet Dönemi Sanayi Yapılarından 
olması ve 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil 
fişinin uygun olduğuna; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 
kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini 
oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması 
zorunlu yapılardır.” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. G rup” 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; bu doğrultuda söz konusu taşınmazın yıkım talebinin uygun 
olmadığına,

- Parselin güney-doğusunda yer alan eğitim ve dinlenme tesisi olarak kullanılan 
yapının ise taşınmaz kültür varlığı olarak tescile değer özellikler taşımaması sebebiyle 
tesciline gerek olmadığına; bu doğrultuda taşınmazın gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak 
yıkılmasında sakınca bulunmadığına,

Sayfa 1 / 2



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1352 - 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

- Ayrıca tapuda 102 pafta, 2974 ada, 3 parselde kayıtlı, tescilli TCDD Yol Atölyesi, 
Lojman Amele Binası, Vagon Ambarı ve tescilli Amele Barakasına cephe veren, mülkiyeti 
Maliye Hazinesine ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın 0,6 olan KAKS 
değerinin artırılarak 1,5 olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olmadığına, tescillenen depo binası dikkate 
alınarak hazırlanacak yeni önerinin Kurulumuza sunulması durumunda konunun yeniden 
değerlendirilebileceğine karar verildi.

A S L I G İB İD İR
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi 
K ara r No. ve Tarihi

: 95 - 19.12.2014
: 1353 - 19.12.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinde yapılacak imar planı çalışmalarında dikkate alınmak üzere, 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının ve sınırlarının hali hazır haritalara işlenebilmesi için 
2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına 
yönelik tespitlerin değerlendirildiği mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 27.08.2009 gün, 1451 sayılı kararının iptaline ilişkin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı 
tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nde 2009 / 919 esas sayılı dosya ile açılan davanın; 27.08.2009 
gün, 1451 sayılı kararın kısmen iptali yönünde sonuçlandığına ilişkin Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin
31.12.2010 gün ve 2010/1127 sayılı kararı, bu kararın uygulanmasına ilişkin mülga Kayseri Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2011 gün, 1990 sayılı kararı, Kayseri 2. İdare 
Mahkemesi’nin 1451 sayılı kararın kısmen iptali yönünde aldığı 26.09.2013 gün, E: 2013/820, 
K:2013/821 sayılı karar ve bu kararın bozulmasına ilişkin Danıştay 14.Dairesi’nin 16.09.2014 gün; 
E:2013/10656, K:2014/7584 sayılı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’nin
21.11.2014 gün, 223497 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 18.12.2014 gün, 1302 sayılı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.08.2009 gün, 1451 
sayılı kararının iptaline ilişkin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına 
açılmış olan davada Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan Danıştay 14.Dairesi’nin
16.09.2014 gün; E:2013/10656, K:2014/7584 sayılı kararın uygulanmasına, bu kapsamda ;

Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2010 gün ve 2010/1127 sayılı kararının uygulanmasına 
ilişkin mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2011 gün, 1990 
sayılı kararının iptaline,

Davaya konu 27.08.2009 gün, 1451 sayılı kurul kararının bütünüyle geçerli olduğuna, bu 
doğrultuda kentsel sit alanı sınırı ile sivil mimarlık örneği 35 adet yapının korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescillerinin devamına ayrıca 144 ada, 15-18-20 parsellerde bulunan tescilli 
Pınarbaşı Meslek Lisesine yönelik belirlenmiş olan koruma alanının geçerli olduğuna; alanda yapılacak 
tüm uygulamaların bu kurul kararı ve ekleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR


