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Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, İbrahimağa Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun  

128 ada, 3 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tesciline yönelik Akdağmadeni Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

09.06.2021 tarih ve E.52958334-115.02.99-861 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 29.09.2021 tarih 965866 sayılı yerinde inceleme raporu, 

Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 07.10.2021 tarih E.-16080153-

150-1786124 sayılı görüş yazısı ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının  17.11.2021 tarih 

1053304 sayılı dosya inceleme raporu okundu, uzmanının açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi,  yapılan görüşme sonucunda;  

Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, İbrahimağa Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun  

128 ada, 3 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı Sürmeli Konağı’nın,  

 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

 yapı grubunun “II. (ikinci) grup” olarak belirlenmesine,  

 kararımız eki 1/100 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın korunma alanı olarak 

belirlenmesine, ibrahimağa Mahallesi, 128 ada, 3 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü 

beyanlar hanesine  “tamamı II.. (ikinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” 

şerhinin, ibrahimağa Mahallesi, 127 ada, 1 ve 2 parsel, 128 ada, 4 parsellerin pafta, fen klasörü 

ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı korunma alanıdır” şerhinin ve ibrahimağa 

Mahallesi, 118 ada, 3 parsel, 128 ada, 1,2,7,8 parsel, 146 ada, 11 parsellerin pafta, fen klasörü 

ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı korunma alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

Müdürlüklerince verilmesine ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine, 

 korunma alanında yapılacak uygulamalar için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması 

gerektiğine,   

 can ve mal güvenliği için tehlike arz eden taşınmaza yönelik ilgililerince gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve onarımına yönelik hazırlanacak projelerin Koruma Bölge Kuruluna 

iletilmesine karar verildi.                  
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