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KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :   39  -   18.01.2013                                  Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 485  -   18.01.2013                                                  KAYSERİ 

 
Kayseri İli, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 15 pafta, 102 

ada, 43 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 

27.01.2012 gün, 135 sayılı kararımız ile koruma grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen, 27.11.2012 gün, 436 

sayılı kararımız ile de rölövesi onaylanan konut niteliğindeki taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan 

restitüsyon, hasar analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile raporlarının değerlendirilmesi ve arka 

tarafta yıkıldığı iddia edilen odaların varlığının tespit edilebilmesi için bu kısımda kazı yapılmasına ilişkin 

Mimar Nimet Yılmaz’ın 03.01.2013 tarihli başvuruları ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 17.01.2013 tarih, 54 sayı ile kayıtlı raporu okundu, raportörün 

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

Kayseri İli, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesinde, kentsel sit içinde yer alan, tapunun 15 pafta, 102 

ada, 43 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve 

27.01.2012 gün, 135 sayılı kararımız ile koruma grubu II. (İkinci) grup olarak belirlenen konut niteliğindeki 

taşınmazın onarımına ilişkin hazırlanan restitüsyon, hasar analizi, müdahale önerisi ve restorasyon projesi ile 

raporlarının; 

 Bodrum kattaki kaya oyma mekanın genişletilmemesi, mevcut haliyle korunmasına, 

 B-1 mekanında mevcut olan taş şırahanenin kaldırılmaması, onarılarak korunmasına, 

 A-3 nolu odada sonradan yükseltildiği ifade edilen döşemenin şap kaplaması hariç özgün olduğu ve 

kaldırılmayarak taş kaplanmasına, 

özgün ve statik açıdan gerekli olduğu düşünülen diğer hususlara yönelik paftalar üzerinde yapılan 

düzeltmeler doğrultusunda uygun olduğuna, uygulamanın Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje 

Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in Koruma, 

uygulama ve denetim bürolarının görevleri başlıklı 7. maddesinin “f” bendi uyarınca Koruma Uygulama 

Denetim Bürosu uzmanları ile Belediyesi denetiminde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulun 22.03.2001 gün, 680 sayılı ilke kararı uyarınca da proje müellifinin sorumluluğunda yaptırılmasına; 

ayrıca yapının arka tarafında yıkıldığı iddia edilen odaların izlerinin araştırılabilmesi için bu bölümde Müze 

denetiminde kazı yapılarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi.  
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