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Kayseri ili, Develi ilçesi, Abdülbaki Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 635 

ada 35 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Mehmet Lütfi TURAN’ın 06.10.2021 gün ve 978719 evrak 

kayıt numaralı başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.11.2021 gün ve 

1054332 sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

22.11.2020 gün ve 1928029 sayılı, kurum görüş yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 12.01.2022 gün ve 1157763 sayılı dosya inceleme raporu okundu, uzmanın açıklamaları 

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

Kayseri ili, Develi ilçesi, Abdülbaki Mahallesinde ve  sit alanı dışında bulunan, tapunun 635 

ada 35 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konutun 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine; 

  Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki tescil fişinin ve 1/500 ölçekli kadastral harita 

üzerinde belirlenen korunma alanının uygun olduğuna; 

  Taşınmazın yapı grubunun ‘2. Grup’ olarak belirlenmesine 

  Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Konutun yapısının içinde bulunduğu 635 ada 35  

parselinin; pafta, fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “2. grup Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığıdır” Koruma Alanında kalan 635 ada 43 parsel,636 ada 4, 636 ada 

6 parsel “tamamı korunma alanıdır” 635 ada 4 parsel, 635 ada 36, 636 ada 5 parsellere “bir 

kısmı koruma alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 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 

verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesine, 

 Tescilli taşınmaz ile bunun korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid,imar 

uygulaması dahil) gidilmemesi gerektiğine karar verildi. 
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