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Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli  Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 2438 ada, 1 

parselinde mülkiyeti Hazine ve Kırşehir İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazda yapılması planlanan 

imar plan değişikliğine yönelik kurum görüşünün bildirilmesi hususunda Kırşehir Valiliği, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 22.10.2021 tarih  E.42898935-168.01.09-1837809 sayılı yazısı ile söz konusu 

taşınmazın kuzeyinde ve bir kısmı üzerinde bulunan “Terme Hamamı’’nın korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tesciline yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2021 tarih 

1062513 sayılı yerinde inceleme raporu, Kırşehir İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih E.80794055-000-10899 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 13.01.2022 tarih 1162100 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, mülkiyeti Hazine ve 

Kırşehir İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan, tapunun 2438 ada, 1 nolu parselin  kuzeyinde ve taşınmazın 

bir kısmında yeralan “Terme Hamamı’’nın   

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

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,hazırlanan tescil fişinin uygun 

olduğuna, 

 yapı grubunun “I. (birinci) grup” olarak belirlenmesine,  

 kararımız eki 1/1500 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın tescilli yapı sınırı ve 

aynı zamanda korunma alanı sınırı olarak belirlenmesine ve bu alanın yürürlükte olan İmar 

planına işlenmesi ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

 Kuşdilli Mahallesi, 2438 ada, 1 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 

“bir kısmı I. (birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” ve “bir kısmı 

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 karar verildi.         
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