
 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR  
 

Toplantı no ve tarih:       372  – 23.11.2022                                                                Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :     6529  – 23.11.2022                                                                      KAYSERİ    

   

Kayseri ili, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan, Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları 

belirlenmiş olan kentsel sit alanında yer alan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, tapunun 55 ada, 80, 81 

ve 91 parselleri ile özel mülkiyete ait 55 ada, 86 ve 89 parsellerinde kayıtlı Su Sarnıcı’nın onarımına 

yönelik hazırlanan rölöve, rölöve raporu, hasar tespit paftası, restitüsyon projesi, restitüsyon raporu, 

restorasyon projesi, restorasyon raporu ile müdahale paftasının Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Talas Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.10.2022 

tarih, 30027; 09.11.2022 tarih ve 31450; 11.11.2022 tarih ve 31654 sayılı yazıları ile konuya ve 

sarnıcın tesciline yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.11.2022 tarih,  1733483 

sayılı yerinde inceleme raporu okundu, uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

           Kayseri ili, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan, Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları 

belirlenmiş olan kentsel sit alanında yer alan, mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait, tapunun 55 ada, 80, 81 

ve 91 parselleri ile özel mülkiyete ait 55 ada, 86 ve 89 parsellerinde kayıtlı Su Sarnıcı’nın; 

 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  

 Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 

ilke kararının ‘Yapı Grupları’ başlıklı bölümünde tanımlanan ‘Toplumun maddi tarihini 

oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu 

yapılar’ kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine,  

 Kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, 

 Tapunun 55 ada, 80, 81, 86, 89 ve 91 parsellerin pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “bir kısmı I. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu 

ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, 

 Onarımına yönelik hazırlanan rölöve, rölöve raporu, hasar analiz paftası, restitüsyon projesi, 

restitüsyon raporu, sanat tarihi raporu, restorasyon projesi, restorasyon raporu ve müdahale 

paftasının uygun olduğuna; uygulamaların mülkiyet problemleri çözüldükten sonra proje 

müellifi ile ilgili belediyesi sorumluluğunda, KUDEB denetiminde yapılmasına; uygulama 

sonrasına ait bilgi, belge ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine 

karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ASLI GİBİDİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


