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 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :  44  - 22.03.2013                                      Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 545 – 22.03.2013                                                          KAYSERİ 

 

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunan, kentsel sit ve koruma amaçlı imar 

planı onama sınırları içinde yer alan,  tapunun 4 pafta, 55 ada, 19 numaralı parselinde özel mülkiyete 

ait,  20 numaralı parselinde Talas Belediyesine ait, 21 numaralı parselinde İl Özel İdaresi mülkiyetine 

ait olan ve Talas Belediyesine tahsisli bulunan taşınmazlar üzerinde yer alan, korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tol Kiliseye ilişkin hazırlanan kalorifer, elektrik tesisat ve revize 

statik müdahale projesi ile raporlarının Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik Talas Belediye 

Başkanlığı’nın 21.02.2013 tarih ve 14880 sayılı yazısı; konuya ilişkin Kurulumuzun 02.12.2011 tarih 

ve 97 sayılı kararı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.03.2013 tarih, 216 sayılı 

raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunan, kentsel sit ve koruma amaçlı imar 

planı onama sınırları içinde yer alan,  tapunun 4 pafta, 55 ada, 19 numaralı parselinde özel mülkiyete 

ait,  20 numaralı parselinde Talas Belediyesine ait, 21 numaralı parselinde İl Özel İdaresi mülkiyetine 

ait olan ve Talas Belediyesine tahsisli bulunan taşınmazlar üzerinde yer alan, korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tol Kilisenin onarımına yönelik hazırlanan elektrik tesisat ve 

revize statik müdahale ve raporları görülmüş olup uygulama yapılmasında 2863 Sayılı Kanun 

kapsamında sakınca olmadığına; uygulamaların üzerlerinde yapılan düzeltmeler doğrultusunda  

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma 

Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 22.03.2001 gün ve 680 sayılı ilke kararı uyarınca Belediyesi 

denetiminde, proje müellifinin sorumluğunda yapılarak uygulama sonrasına ilişkin rapor ve 

fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; kilisenin statik sorunları göz önünde bulundurularak 

gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyesince alınması gerektiğine; kalorifer tesisat projesinin yapının 

özgünlüğüne aykırı olduğundan uygun olmadığına, tescilli yapı ile uyumlu ısıtma ve havalandırma 

sistemi önerilerinin hazırlanarak sunulması halinde yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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