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KARAR 

 

Toplantı no ve tarih:     23 – 17.07.2012                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :   307 – 17.07.2012                                                    KAYSERİ       

 

           Kayseri İli, Develi İlçesi, Aşağı Everek Mahallesi, tescilli Fatih Sultan Mehmet Camii bitişiğinde 

bulunan,  sit alanı dışında yer alan, Kurulumuzun 14.05.1998 gün ve 2247 sayılı kararıyla taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilen ancak Kayseri İdare Mahkemesinin 30.11.2001 gün ve 2001/1336 

sayılı kararıyla kısmen tescili kaldırılan, tapunun 27-29R pafta, 678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazdaki can ve mal güvenliği açısında tehlike arz eden ve tescil kaydı kaldırılan bölümde 

bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucu konut yapısının yıkılma tehlikesinin bulunduğuna ilişkin 

Develi Belediye Başkanlığının 22.06.2012 gün ve 1038 sayılı yazısı, taşınmaza yönelik Kurulumuzun 

almış olduğu 31.05.2002 gün ve 3048 sayılı,  24.02.2011 gün ve 1996 sayılı kararlar, konu ile ilgili 

Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 05.07.2012 tarih ve 548 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Kayseri İli, Develi İlçesi, Aşağı Everek Mahallesi, tescilli Fatih Sultan Mehmet Camii bitişiğinde 

bulunan, sit alanı dışında yer alan, Kurulumuzun 14.05.1998 gün ve 2247 sayılı kararıyla taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilen, tapunun 27-29R pafta, 678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, can ve 

mal güvenliği açısında tehlike arz eden ve tescil kaydı kaldırılan bölümde bilinmeyen nedenle çıkan 

yangın sonucu yıkılma tehlikesi bulunan konut yapısının, yıkım istemi ile ilgili; Kurulumuzun 

31.05.2002 gün ve 3048 sayılı, 24.02.2011 gün ve 1996 sayılı kararları ile istenen rölöve ve restitüsyon 

projelerinin Kurulumuza sunulması durumunda değerlendirilebileceğine, bu arada can ve mal 

güvenliğinin ilgili Belediyesi ve mal sahiplerince alınmasına karar verildi. 
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