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Kayseri ili, İncesu ilçesi, Bulgurcu Mahallesi’nde ve kentsel arkeolojik sit içinde yer alan, 

tapunun 19 pafta, 52 ada, 7 parselinde özel mülkiyete ait ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescilli taşınmazda yapılmak istenen tadilat ve tamirat kapsamındaki uygulamalara ilişkin 

KUDEB tarafından 20.06.2011 tarih ve 38.05/007 sayılı Onarım Ön İzin Belgesi’nde izin verilen 

uygulamalar dışında, yıkılan avlu duvarının briket malzeme ile yenilenmesi, giriş kapısı önündeki 

beton zeminin yenilenmesi ve giriş kapısının önüne metal sundurma yapıldığının tespit edildiği ve söz 

konusu uygulamaların değerlendirilmesine yönelik Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 

26.07.2012 tarih ve 3891 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 

22.06.2011 tarih, 2285 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin 10.08.2012 tarih ve 649 

sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, İncesu ilçesi, Bulgurcu Mahallesi’nde ve kentsel arkeolojik sit içinde yer alan, 

tapunun 19 pafta, 52 ada, 7 parselinde özel mülkiyete ait ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescilli taşınmazda KUDEB tarafından verilen Onarım Ön İzin Belgesi’nde izin verilen 

uygulamalar dışında, avlu duvarlarının briket malzeme ile yenilenmesi, giriş kapısının önüne metal 

sundurma yapılması ve giriş kapısının önünde bulunan beton zeminin yenilenmesi suretiyle yapılan 

uygulamaların kaldırılabilir nitelikte olması ve tescilli yapının mahiyetini olumsuz etkileyebilecek 

nitelikte olmaması nedeniyle KUDEB ve Belediyesi denetiminde ivedilikle kaldırılmasına; uygulama 

sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.   
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