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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

  

KARAR 

 

 

Toplantı No. Ve Tarihi:    19 -  25.05.2012                                                            Toplantı Yeri 

 Karar  No. Ve Tarihi   : 253 -  25.05.2012                                              KAYSERİ 

  

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi, Okul Sokak, No: 27’de bulunan, kentsel sit 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 konutun bahçesinde yapılan izinsiz 

kulübelerin Kurulumuzun 27.01.2012 tarih ve 133 sayılı, 20.04.2012 tarih ve 232 sayılı kararları 

gereği kaldırıldığı, bunların yerine taşınmazın batı yönüne (girişin sağ tarafına) wc-barınma 

sorunlarının geçici olarak çözülmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla, yaklaşık 230-240cm. 

yüksekliğinde, 270 cm. derinliğinde, 405 cm. eninde, ahşap yalı baskılı veya lambri panellerden oluşan 

demonte konteyner konulması istemine yönelik Şafak ÇİVİCİ’nin 10.05.2012 ve 21.05.2012 tarihli 

başvuruları; Kurulumuzun 27.01.2012 tarih ve 133 sayılı, 20.04.2012 tarih ve 232 sayılı kararları ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.05.2012 gün ve 409 sayılı raporu okundu, 

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

Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi, Okul Sokak, No: 27’de bulunan, kentsel sit 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 yapının onarım çalışmaları 

tamamlanıncaya kadar, taşınmazın batı yönüne (girişin sağ tarafına) wc-barınma sorunlarının geçici 

olarak çözülmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bahçe duvarını aşmayacak şekilde 

demonte konteyner konulması isteminde sakınca olmadığına; yapı grubunun belirlenmediği anlaşılan 

tescilli taşınmazın kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğinde yöresel yaşam 

biçimini yansıtan özellikler taşıması nedeniyle yapı grubunun “2. grup yapı” olarak belirlenmesi 

gerektiğine karar verildi. 

                                                         

 

 

 

 
 

  BAŞKAN                                                                                  BAŞKAN YARDIMCISI                                        

                                                                                                                       Emre SARAÇBAŞI 

          (İmza) 
                 

 

                ÜYE                                                 ÜYE                                                 ÜYE  

 Mahmut Çıngı SALMAN                 Hakan MAHİROĞLU               Prof.Dr. Halime HÜRYILMAZ  

(Bulunmadı)     (İmza)  (İmza) 

 

                

    ÜYE                            ÜYE                                                 ÜYE 

 Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL          Muhammed Hafi EMRE                       Ömer TEKİNER  

                 (İmza)   (İmza)                                Büyükşehir Belediyesi Tem.                                                                                             

 (İmza) 

                                                                                                                                        

                 ÜYE     ÜYE                                                                                         
             Erol TAŞ                             

    Talas Belediyesi Tem.                
     (İmza) 

 


