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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

  

KARAR 

 

 

Toplantı No. Ve Tarihi:    17 -  20.04.2012                                                            Toplantı Yeri 

 Karar  No. Ve Tarihi   : 232 -  20.04.2012                                              KAYSERİ 

  

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi, Okul Sokak, No:7’de, kentsel sit alanı ve koruma 

amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 10 pafta, 100 ada, 16 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı 

bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın 

bahçesinde izinsiz yapılan kulübelere yönelik alınan, Kurulumuzun 27.01.2012 gün ve 133 sayılı 

kararı gereği yıkımına 17.04.2012 tarihinde KUDEB ve Talas Belediyesi’nin gözetiminde başlanan, 

ancak mülkteki temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bahçedeki 2 adet kulübeden mutfak-wc olarak 

kullanılan kulübenin restorasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar şantiye ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kullanılması ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yıkılması istemine yönelik Şafak 

ÇİVİCİ’nin 30.01.2012 ve 17.04.2012 tarihli başvuruları ile konuya ilişkin Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2012 gün ve 64954 sayılı yazısı, Kurulumuzun 27.01.2012 gün 

ve 133 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 19.04.2012 gün ve 305 sayılı 

raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi, Okul Sokak, No:7’de, kentsel sit alanı ve koruma 

amaçlı imar planı içinde yer alan, tapunun 10 pafta, 100 ada, 16 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı 

bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konut niteliğindeki taşınmazın 

bahçesinde izinsiz yapılan 2 adet kulübeden batıda yer alan ve mutfak-wc olarak kullanılan kulübenin, 

restorasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar şantiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılarak, 

onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra yıkılması talebinin uygun olmadığına; söz konusu kulübelere 

yönelik alınan Kurulumuzun 27.01.2012 gün ve 133 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi. 
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