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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu

KARAR TUTANAĞI

Toplantı no ve tarih : 125 -08.01.2016
Karar no ve tarih : 1893 -08.01.2016

Toplantı Yeri 
KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet M ahallesinde ve sit alanı dışında yer alan, 
tapunun 308 ada, 5 parselde bulunan kalıntıya yönelik Kurulumuzun 27.07.2015 gün ve 1655 
sayılı kararı gereği, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil işlemlerinin başlatılan, tescil fişinin, 
kazıyı yapan Kayseri M üze M üdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza sunulan 
Kayseri Valiliği, M üze M üdürlüğü’nün 02.09.2015 gün ve 813 sayılı yazısı, Kayseri Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.05.2015 gün ve 71 sayılı raporu 
okundu, dosyadaki bilgi ve belgeler incelendi; yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet M ahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 308 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 
1.(Birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli İç kale surlarının 
çevrelediği, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 308ada, 5 parselde ortaya çıkan kalıntının, 2863 
sayılı yasa kapsamına korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdığından 
tescillenmesine, yapı grubunun ‘I.grup’ olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ASLI GİBİDİR



GÖZLEMLER:
Kazılan alanda kale beden duvarları ile çağdaş olabilecek düzgün kesme taştan yapılmış ayaklar görülmüştür.

ENVANTER NO

HARİTA NO

KORUMA
DERECESİ:

ANITSAL 1
ÇEVRESEL________
Çevreye Aykırı

ADI: HAMAM KALINTISI YAPTIRAN:
YAPIM TARİHİ:

GENEL TANIM: Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan kale beden duvarları yaklaşık olarak üç metre kalınlığındadır. Beden 
duvarları on sekiz burç ile takvive edilmiştir. Kalenin giriş kapısı üç adettir güney, kuzey, doğu tarafta yer alır. 5 parselde ortaya çıkan kalıntı iç kalenin içinde 
güney tarafta beden duvarlarının orta yerinde duvarlardan yaklaşık 2 m uzaklıkta bulunmaktadır.
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BUGÜNKİ SAHİBİ
Maliye Hâzinesi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: TEKNİK |SU| | ELEKTRİK |lSITMA
Doğu - batı istikametinde yaklaşık 20 m uzunluğunda 4 m derinliğinde 4 m genişliğinde bir duvar kalıntısı 

ortaya çıkartılmıştır. Kale beden duvarları ile bağlantılı olabilecek ikisi sağlam olarak seçile bilen ayakların 
arasında moloz taş ve harçlı duvar ile bölümlenmiş üç mekan ortaya çıkartılmıştır. 1. Bölüm kare formlu olup 
doğuda ve batıda varlıkları açıkça görülen diğer beden duvarları ile sınırlandırılmış ve özensiz sade bir 
bölümdür. Birinci bölümün doğusunda "ikinci bölüm" iki kademeli duvar yapısı ile dikdörtgen formlu bir 
düzenleme içerir. Moloz taş malzeme ve harçlı duvar tekniği ile inşa edilmiş bu bölümün üst kısmında içerisi 
sonradan sıvanmış formlu üst örtüde tuğla kullanılmış küçük bir bölüm tespit edilmiştir. Bu küçük hücrenin 
doğu ve batı duvarı tuğla ile inşa edilmiş olup üst kısmında tonozvari bir tuğla örtü kullanıldığı düşünülmektedir. 
Ayrıca bu küçük hücrenin güney yönde moloz taş duvar ile örülerek kapandığı görülürken kuzey yönde yaklaşık 
1 m genişliğinde bir açıklık görülür. Bu bölümün ortasında iç kale beden duvarları ile çağdaş sayılabilecek bir 
ayağın kuzeye doğru uzadığı görülür. İkinci bölümün devamındaki "üçüncü bölüm" dikdörtgen planlı bir 
düzenleme ihtiva etmekle birlikte doğu ve batı yönde içte tuğla dışta sıvalı bir duvarla sonlanmış olup, güney 
yönde ikinci bölümün güney yönünde olduğu gibi küçük boyutlu, düzgün olmayan ve aralarda harç kullanılmış 
moloz taş duvar tekniği ile örülmüştür. Bu bölümün kuzey yönünde dikdörtgen formlu bir hazne ile 
biçimlendirildiği dikkati çeker. Bu bölümün iç mekanında ise üst üste bindirilmiş tuğla ayaklar ile ocak veya 
külhan benzeri bir ısıtma sistemi şeklinde tasarlandığı görülmüştür. Bu bölümün iç kısmında diğer dikkati çeken 
husus ise alt seviyede görülen tuğla örülü duvar tekniği ile inşa edilmiş bir yapı kalıntısının varlığıdır. Bu mekan 
kuzey yönde içte tuğla olabilecek düz bir duvar ile desteklenmiştir. Mahiyetini tam olarak anlayamadığımız 
kalıntının kazı esnasında çıkan veriler doğrultusunda bir Selçuklu Dönemi hamam kalıntısının olması 
muhtemeldir.
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AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E
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KİTABE: Kale sur duvarlarında 5 adet kitabe var

KULTUR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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