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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR  
 

Toplantı No. ve Tarihi         :  365 -  26.08.2022                                 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             :6322 -  26.08.2022                                                       KAYSERİ 

 

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün/Hürriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

2166 ada 58 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yer alan “Yapı Kalıntısının” 2863 sayılı 

Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine yönelik 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.05.2022 tarih ve 1408141 sayılı yerinde inceleme 

raporu, konuya yönelik Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 14.06.2022 

tarih, 41746 sayılı; Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih, 2615501 sayılı; 

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 21.06.2022 tarih, 3954652 sayılı; 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih, 271369 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanlığının 20.07.2022 tarih, 170/17027 sayılı görüş yazıları; konuya yönelik Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 09.08.2022 tarih, 1544115 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,  yapılan görüşme sonucunda;  

 Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün/Hürriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

2166 ada 58 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yer alan “Yapı Kalıntısının”, 2863 

sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,  

  Tescilli taşınmazın yapı grubunun I. (Birinci) Grup olarak belirlenmesine,  

  Korunma alanının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.08.2022 tarih ve 

6321 sayılı kararıyla belirlendiği şekliyle uygun olduğuna, 

  Süksün/Hürriyet Mahallesi 2166 ada 58 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “bir kısmı 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğünce 13.03.2012 tarih, 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesi ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine, 

  Tescilli taşınmazın mahiyetinin ve sınırlarının anlaşılabilmesi için ilgili Müze Müdürlüğünce 

araştırma kazısı yapılması, çıkan sonuca ilişkin detaylı bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmesine, 
  Tescilli taşınmaz ile bunun korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar 

uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine karar verildi.   
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