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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

 
Toplantı no ve tarih:     19 – 25.05.2012                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :   254 – 25.05.2012                                                                KAYSERİ       

    
           Kayseri İli, Merkez, Talas İlçesi, Han mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 

onama sınırları içinde yer alan, Kurulumuzun 30.03.1990 gün ve 702 sayılı kararıyla korutması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilen, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden, özel mülkiyet adına kayıtlı, 

tapunun 10 pafta, 100 ada, 17 parselinde ki sivil mimarlık örneği terk edilmiş konutun, doğa koşullar nedeniyle 

deformasyona uğrayarak batı yönünde bulunan çıkma ve oda duvarların mukavemetini kaybetmesi nedeniyle 

25.03.2012 tarihinde bitişikteki tescilsiz konuta zarar verici biçimde yıkıldığı ve tescilli yapının halen tehlike arz 

eder durumda olduğuna ilişkin Talas Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünün 29.03.2012 gün ve 16 sayılı 

yazısı, ve konu ile ilgili Kurulumuzun aldığı 30.06.2010 gün ve 1817 sayılı, 24.02.2011 gün ve 2000 sayılı 

kararlar ile  Kurul Müdürlüğünün 15.05.2012 tarihli ve 375 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

           Kayseri İli, Merkez, Talas İlçesi, Han mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı 

onama sınırları içinde yer alan, Kurulumuzun 30.03.1990 gün ve 702 sayılı kararıyla korutması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilen, özel mülkiyet adına kayıtlı, tapunun 10 pafta, 100 ada, 17 parselinde ki sivil 

mimarlık örneği konutun 2. Gurup yapılardan olduğuna, tehlike arz eden yapıda, mülk sahipleri ve Belediyesince 

gerekli güvenlik önlemlerin alınmasına, her an yıkılma tehlikesi bulunan tescilli yapının kararımız eki fotoğrafta 

gösterilen güney-doğu köşesindeki üst kat duvar bölümündeki taşların numaralandırılıp, fotoğraflanıp, gerekli 

güvenlik önlemlerin alınarak yıkılabileceğine, onarımda kullanılmak üzere taşların muhafaza edilmesi gerektiğine, 

Kurulumuzun aldığı 30.06.2010 gün ve 1817 sayılı, 24.02.2011 gün ve 2000 sayılı kararlar ile istenen rölövenin 

hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Başkan                                                                                   Başkan Yardımcısı 

                                                                                                                Emre SARAÇBAŞI 

                                                                                                                         (İmza) 

 

                 Üye                                          Üye                                                   Üye 

  Hakan MAHİROĞLU       Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ          Mahmut Çıngı SALMAN 

               (İmza)                                       (İmza)                                         (Bulunmadı) 

 

                  Üye                                          Üye                                                   Üye 

Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL       Muhammed Hafi EMRE                    Ömer TEKİNER     

                (İmza)                                      (İmza)                                Büyükşehir Belediye Tem. 

                                                                                                                           (İmza) 

 

                  Üye                                              
              Erol TAŞ 

      Talas Belediye Tem.  

                   (İmza) 


