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Kayseri ili, Talas Belediyesi sınırları dâhilinde yapılacak planlama çalışmalarında dikkate 

alınmak üzere; tarihi eser, sit alanları, arkeolojik alanlar vb. bölgelerin haritalar üzerine işlenmesi ve 

plan çalışmalarına esas görüşlerin belirtilmesi hususundaki Talas Belediye Başkanlığının 

18.10.2011 gün ve 2241 sayılı ve 07.12.2012 gün ve 3090 sayılı yazıları gereği çalışma alanlarından 

biri olan Reşadiye (Erciyes) Mahallesinde yapılan yüzey incelemelerinde tespit edilen Dereburnu 

Güvercinliklerinin korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescilinin değerlendirilmesine 

yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.02.2013 gün ve 145 sayılı raporu,  

konuya ilişkin; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.02.2013 gün ve 759 sayılı,  

Talas Kaymakamlığının 26.03.2013 gün ve 658 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2013 gün ve 4911 sayılı yazıları okundu,  raportörün 

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

 Kayseri ili, Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde tapunun  525, 580,  597,  

621,  901,  921 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda  bulunan  ve  kararımız eki sit fişleri 

üzerindeki 1/2000 ölçekli haritalar üzerinde  işaretli  Dereburnu Güvercinliklerinin  2863 sayılı 

Kanun kapsamına giren özellikler taşıması ve 13.03.2012  gün ve 28232 sayılı  Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür  Varlıklarının ve sitlerin Tespit 

ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşıdığından 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  söz konusu güvercinliklerin  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 

kararında belirtilen “Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel 

yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak 

belirlenmesine ve güvercinliklerin küçük ölçekli yapılar olması nedeniyle koruma alanlarının kendi 

parselleri olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi. 
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