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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu                                     

KARAR  

Toplantı No ve Tarih   :    342  –   19.01.2022                                                    Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih       :  5745 –   19.01.2022                                                    KAYSERİ 

 

 Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Akçakışla Köyünde, sit dışında yer alan, tapunun 166 ada, 

17 numaralı parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 166 ada, 19 numaralı parselinde kayıtlı 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2012 tarih ve 186 sayılı kararı ile 

2.(ikinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konutun müştemilatı 

niteliğindeki taşınmazın Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil işlemlerinin başlatılmasına 

yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2021 tarih ve 5574 sayılı 

kararı, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve E-16080153-150-1878536 

sayılı görüş yazısı; konuya ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2021 

tarih ve 5574 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanı sınırının güncellenmesine yönelik Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.01.2022 tarih, 1171276 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, uzmanının açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda;   

 Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Akçakışla Köyünde, sit dışında yer alan, tapunun 166 ada, 

17 numaralı parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 166 ada, 19 numaralı parselinde kayıtlı 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2012 tarih ve 186 sayılı kararı ile 

2.(ikinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konutun müştemilatı 

niteliğindeki taşınmazın; 

 2863 sayılı yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna,  

 yapı grubunun “2.(ikinci) Grup” olarak belirlenmesine, ilgili Kadastro ve Tapu 

Müdürlüklerince 166 ada, 17 no.lu parselin pafta fen klasörü ve tapu kütüğü hanesine “II. 

Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin verilmesine ve sonucundan 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine,  

 Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2021 tarih ve 5574 sayılı kararı 

ile belirlenen korunma alanının karar eki 1/1000 ölçekli haritadaki şekliyle güncellenmesine, 

korunma alanı sınırları içerisinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve 

inşai uygulama yapılmamasına, korunma alanının meri imar planlarına işlenmesine ve sonucundan 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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