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 Kayseri İli, İncesu İlçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde ve kentsel arkeolojik sit alanında 

bulunan, tapunun 4 pafta, 26 ada, 20 parselinde kayıtlı, mülkiyeti İncesu Belediyesi’ne ait olan,  

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın onarımına ilişkin hazırlanan rölöve, 

hasar tespit paftası, müdahale paftası, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporlarının Kurulumuzda 

değerlendirilmesi istemine ilişkin İncesu Belediye Başkanlığının 01.10.2012 gün, 1875 sayılı, 

20.12.2012 gün, 2322 sayılı yazıları, konuya ilişkin alınan 29.04.2010 gün ve 1737 sayılı Kurul Kararı 

ve raportörlerinin 29.01.2013 tarih, 85 sayılı  raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde ve kentsel arkeolojik sit alanında 

bulunan, tapunun 4 pafta, 26 ada, 20 parselinde kayıtlı, mülkiyeti İncesu Belediyesi’ne ait olan,  

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın yapı grubunun ‘‘1. (birinci) grup 

yapı’’ olarak belirlenmesine; onarımına ilişkin hazırlanan rölövenin ve raporunun uygun olduğuna; 

hasar tespit paftası ve müdahale paftalarında lejant ve gösterim hataları bulunması nedeni ile uygun 

olmadığına; restitüsyon projesi ve raporunun yapının özgün durumuna yönelik bilimsel veriler dikkate 

alınarak ve dönem yapılarıyla karşılaştırılarak geliştirmesine; üst örtüdeki çökmenin ve yapı beden 

duvarlarında çatlaklıkların oluşturduğu statik sorunların bulunması nedeniyle, bu sorunların konunun 

uzmanları tarafından hazırlanacak raporlar doğrultusunda hasar tespit ve müdahale paftaları ile birlikte 

restorasyon projesine aktarılarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, taşınmazın statik sorunlarının 

olması nedeniyle bu aşamada gerekli can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin ilgililerince alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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