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Isparta İli, Merkez İlçede özel mülkiyetteki,1555 ada 138 parsel (eski 154 ada 2 
parsel) ile 1555 ada 3 parselde yer alan yapıların taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi 

ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.04.2013 tarih ve 1631 sayılı 

kararı ile yapılması istenilen çalışmalar sonucunda 146 ada 22 parselde bulunan Sülübey 

Cami, 147 ada 28 parselde yer alan çeşme ile 146 ada 36 parsel, 1327 ada 1-2-6-7 parseller, 

147 ada 29 parsel ve 8151 ada 1 parselde yer alan yapıların tespit ve tescili konusunun 
kurulda değerlendirilmesine ilişkin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

14.08.2013 tarih ve 1901 sayılı kararı, Isparta Belediye Başkanlığının 06.08.2013 tarih ve  
2671/12074-11848 sayılı yazısı ve ekleri ile  Yard. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir’in 14.11.2013 

tarihli yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Isparta İli, Merkez İlçede, 146 ada 22 parselde bulunan Sülübey Cami ve 146 ada 36 

parselde yer alan çeşme ile çeşmeye bitişik konumda yer alan 146 ada 36 parseldeki sivil 

mimarlık örneği yapıların, 20. yüzyıla ait, çoğu özellikleriyle günümüze kadar özgün olarak 

gelmiş, plan şeması, mimari detayları, malzemesi ve süsleme özellikleri ile 2863 sayılı 

Yasanın 3. ve 6. Maddesinde tanımlanan kriterleri taşıdıkları anlaşıldığından, aynı Yasanın 7. 

Maddesi doğrultusunda  “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil 
edilmelerine; 

 Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
koruma gruplarının, 146 ada 22 parselde bulunan Sülübey Cami ile 145 ada 28 parselde yer 

alan çeşmenin “I. Grup”, 147 ada 29 parseldeki sivil mimarlık örneği yapının da “II. Grup” 

olarak belirlenmesine, tescil fişlerinin uygun bulunduğuna (olumlu); 

Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların, koruma alanı sınırlarını gösterir 

1/1000 ölçekli paftanın uygun bulunduğuna (olumlu); Koruma alanı sınırları içinde 2863 

sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınmadan inşai ve fiziki 

uygulamada bulunulmamasına; koruma alanı sınırlarının imar planına işlenerek meclis kararı 
ile birlikte Kurulumuza getirilmesine; 
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1555 ada 138 parsel (eski 154 ada 2 parsel), 1555 ada 3 parseldeki yapıların 

Kurulumuzun 17.04.2013 tarih ve 1631 sayılı kararı ile tescil edilmeleri prensip olarak uygun  

bulunmasına karşın, Isparta Merkezinde, 2006-2007 yıllarında Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit-tescil çalışmaları 

ile Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin yerinde yaptığı 
incelemeler sonucunda yapılan tespitler ve alınan kararlar dikkate alındığında, 1555 ada 138 

parsel (eski 154 ada 2 parsel), 1555 ada 3 parsel,  1327 ada 1-2-6-7 parseller, 146 ada 36 
parsel ve 8151 ada 1 parselde yer alan yapıların,  o dönemde tespiti yapılan ancak, tesciline 

gerek görülmeyen sivil mimarlık örneği yapılarla benzer özellikleri taşıdıkları anlaşıldığından 
tescil edilmelerine gerek görülmediğine; 1555 ada, 138 parseldeki taşınmaz kültür varlığı 

şerhinin kaldırılabileceğine  karar verildi. 

 

 

 
 

 
 

 
 






