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                                                                                           Toplantı Yeri: KONYA 

Toplantı Tarihi ve No :16.03.2021-318 

Karar Tarihi ve No     :16.03.2021-7342 
Konya İli, Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

01.07.1988 gün ve 225 sayılı kararı ile I. B grubu yapı olarak tescil edilen, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2005 gün ve 622 sayılı kararı ile koruma alanı belirlenen, 

Kurulun 07.04.2008 tarih ve 2280 sayılı kararı ile rölöve ve restitüsyon projeleri, 01.12.2008 tarih ve 2791 

sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon, teknik ve yapı malzeme analizi raporlarını ve 30.06.2008 tarih ve 2459 

sayılı kararı ile de restorasyon projesi ve raporu ile çevre düzenlemesi projesinin onaylanmasına karar verilen 

mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne  kayıtlı olan,  2366 parselde yer alan Çifte Kaplıcaların koruma 

alanı önerisinin değerlendirilmesi istemine ilişkin, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11.01.2021 tarih 

ve E.2816 sayılı yazıları Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlan 

09.03.2021tarih ve 649748 kayıt nolu raporu ile yerinde ve eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

01.07.1988 gün ve 225 sayılı kararı ile I. B grubu yapı olarak tescil edilen, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.11.2005 gün ve 622 sayılı kararı ile koruma alanı belirlenen, 

Kurulun 07.04.2008 tarih ve 2280 sayılı kararı ile rölöve ve restitüsyon projeleri, 01.12.2008 tarih ve 2791 

sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon, teknik ve yapı malzeme analizi raporları ve 30.06.2008 tarih ve 2459 

sayılı kararı ile de restorasyon projesi ve raporu ile çevre düzenlemesi projesinin onaylanmasına karar verilen 

mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan, 2366 parselde yer alan Çifte Kaplıcaların yapı 

grubunun I olarak belirlenmesine, koruma alanın Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bu alanda yapacağı 

planlama çalışmalarında esas alınan ekli 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine, 

koruma alanı içerisinde 2863 sayılı yasanın 8. Maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınmadan 

herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verildi. 

 


