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  Konya İli, Karatay İlçesi, Küçüksinan, Yediler, Keykubat, Küçükkayacık ve Keçeciler 

Mahallerinde M29A11A paftada yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan 

Kurulumuzun 20.08.2007 tarih ve 1850 sayılı kararı ile II.grup olarak tescilli 5312 ada, 1 parselde yer 
alan Alemdar Cami ile aynı parselde bulunan Yüksek Kurul’un 13.11.1982A-3861 sayılı kararı ile 

tescilli çeşme, Kurulumuzun 06.01.1989 tarih ve 370 sayılı kararı ile tescilli 500 ada, 65 parselde yer 

alan Araplar Mezarlığı, Kurulumuzun 11.12.2006 tarih ve 1365 sayılı kararı ile II.grup olarak tescili 
5310 ada, 17 parselde yer alan Saksağanlar Cami ve koruma alanlarında yapılan plan revizyonlarının 

değerlendirilmesine ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığı’nın 03.01.2014 tarih ve 09 sayılı yazısı ve ekleri, Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih ve 189 sayılı yazısı ve ekleri ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 30.01.2014 tarih, 380 kayıt nolu raporu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

  Konya İli, Karatay İlçesi, Küçüksinan, Yediler, Keykubat, Küçükkayacık ve Keçeciler 
Mahallerinde M29A11A paftada yapılan revizyon imar planı, plan onama sınırı içerisinde yer alan; 

-Kurulumuzun 20.08.2007 tarih ve 1850 sayılı kararı ile II.grup olarak tescilli 5312 

ada, 1 parselde yer alan Alemdar Cami ile aynı alanda yer alan tescilli çeşme ve koruma alanında 

yapılan imar planı revizyonunun düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, koruma alanının ekli revizyon 
planında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, 

-Kurulumuzun 06.01.1989 tarih ve 370 sayılı kararı ile tescilli 500 ada, 65 parselde 

yer alan Araplar Mezarlığı alanında yapılan imar planı revizyonunun uygun olduğuna,  
-Kurulumuzun 11.12.2006 tarih ve 1365 sayılı kararı ile II. grup olarak tescili 5310 

ada, 17 parselde yer alan Saksağanlar Cami ve koruma alanlarında yapılan imar planı revizyonunda 

cami önünde yer alan ada kenarı çizgisinin, tescilli camiyi yol aksında bırakmayacak şekilde kuzey-
doğu yönünde kaydırılmasına, koruma alanının ekli revizyon planında belirtildiği şekilde 

değiştirilmesine, 

-Karatay İlçesi Keçeciler Mahallesi, 5006 ada, 21 parseldeki güney bahçe duvarında 

yer alan çeşmenin ve Keykubat Mahallesi, Yenikayacık Sokak, 5309 ada, 52 parselde yer alan 
çeşmenin 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddesinde belirtilen özellikleri göstermesi nedeniyle II.grup 

kültür varlığı olarak tescilline, tescil fişlerinin onaylanmasına, söz konusu çeşmelerin revizyon imar 

planında yol alanında kalması nedeniyle önerilecek alternatif çözümlerin Belediyesince oluşturularak 
Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 


