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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih:326  - 27.08.2021                                                                                              Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih   :5423 - 27.08.2021                                                                                                 KAYSERİ                                                                                                                                                         
 

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesinde ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

16.03.2012 tarihli ve 194 sayılı kararı ile belirlenen kentsel-arkeolojik sit alanı ve Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2015 tarihli ve 1493 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı 

onama sınırları içerisinde “Avlu-Bahçe” ve “Kütlesel Olarak Mevcut Harabeler" lejantlarında yer alan, tapunun 1949 

ada 14 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 20.04.2021 tarih 2101814467 sayılı CİMER başvurusu ile konuya 

yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.06.2021 tarih, 801167 sayılı yerinde inceleme raporu 

söz konusu konutun tesciline yönelik Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.06.2021 tarih, 1478719 

sayılı ile 25.06.2021 tarih, 1486846 sayılı; Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 

05.07.2021 tarih, 14381 sayılı; İncesu Belediye Başkanlığının 08.07.2021 tarih, 4396 sayılı; Kayseri  Büyükşehir 

Belediye Başkanlığının 02.08.2021 tarih, 980/12494 sayılı görüş yazıları ve raportörünün 23.08.2021 tarih, 901071 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda;  

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesinde ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

16.03.2012 tarihli ve 194 sayılı kararı ile belirlenen kentsel-arkeolojik sit alanı ve Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2015 tarihli ve 1493 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı 

onama sınırları içerisinde “Avlu-Bahçe” ve “Kütlesel Olarak Mevcut Harabeler" lejantlarında yer alan, tapunun 1949 

ada 14 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununu kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilinin  ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

 Yapı grubunun “2.grup” olarak belirlenmesine,   

 Taşınmazın onarımına yönelik projelerin ilgililerince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna 

sunulmasına, 

 İncesu ilçesi,  Karakoyunlu Mahallesi, 1949 ada 14 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğünce 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 verilmesi ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine,  

 Söz konusu taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planına tescilli yapı olarak işlenmesine,   

 Tescilli taşınmazda Müdürlüğümüzden izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar 

uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine karar verildi.  
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