
                                                                                                                                                           
 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR   

 

Toplantı no ve tarih : 46 - 19.04.2013                                                              Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih     : 591- 19.04.2013                                                            KAYSERİ 

     

 Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Hacıbektaş Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 46 ada, 1 parselinde Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, 

Kurulumuzun 22.02.2007 gün ve 742 sayılı kararıyla I.Grup yapı olarak tescil edilen gar 

binasının çevresinde; eski kilitli parke ve karosiman taşının sökülmesi ve yerine andezit taşı 

döşenmesi, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan ancak gar binasının koruma  

alanında kalan umumi WC de eski fayansların sökülmesi, iç sıva yapılması, duvar ve yer 

fayansı döşenmesi, yeni tuvalet taşı konması, pisuar  takımı ve pisuar bölmesi takılması, 

ahşap yağlı boya yapılması ve  gar 2-3 ve 3-4 yolları arasında dolgu yapılması, kilit parke 

döşenmesi işinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin T.C.D.D. Bölge Kısım 26 

şefliğinin 11.03.2013 gün ve 65 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 08.04.2013 gün ve 307 

sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

 Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Hacıbektaş Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 46 ada, 1 parselinde Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, 

Kurulumuzun 22.02.2007 gün ve 742 sayılı kararıyla I.Grup yapı olarak tescil edilen gar 

binasının çevresinde kararımız eki 1/1000 ölçeli vaziyet planında işaretli alanda  eski kilitli 

parke ve karosiman taşının sökülmesi ve yerine andezit taşı döşenmesi, taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli olmayan ancak gar binasının koruma  alanında kalan umumi WC de eski 

fayansların sökülmesi, iç sıva yapılması, duvar ve yer fayansı döşenmesi, yeni tuvalet taşı 

konması, pisuar  takımı ve pisuar bölmesi takılması, ahşap yağlı boya yapılması, gar 2-3 ve 3-

4 yolları arasında dolgu yapılması ve kilit parke döşenmesinin uygun olduğuna; uygulamanın 

belediyesi denetiminde ve T.C.D.D. sorumluluğunda uygulanabileceğine onarım sonrasına 

ilişkin T.C.D.D. Bölge kısım 26 şefliği tarafında  hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine  karar verildi. 
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