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Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 

planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 25.04.2008 gün, 1099 sayılı kurul kararımız ile 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan koruma grubu II. grup olarak belirlenen konut 

niteliğindeki taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve, hasar tespit çalışması, müdahale paftası, 

restitüsyon, restitüsyon dönemleme ve restorasyon projeleri ile bu projelere ilişkin raporların 

Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 

06.02.2012 gün ve 111  sayılı, 29.02.2012 gün ve 203 sayılı yazıları, konuya ilişkin alınan 

26.01.2012 gün ve 118 sayılı kararımız ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

13.03.2012 tarih ve 160 sayılı raporu okundu, raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar 

planı sınırları içerisinde yer alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, 

mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Kurulumuzun 25.04.2008 gün ve 1099 sayılı kararı 

ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan koruma grubu II. grup olarak belirlenen konut 

niteliğindeki  taşınmazın onarımına yönelik hazırlanan rölövenin uygun olduğuna; hasar tespit 

çalışmaları ve müdahale paftalarında lejant ve gösterim hataları bulunması, restitüsyon projesine 

yönelik hazırlanan ‘Restitüsyon Dönemleme Projelerinin’ eksik ve hatalı olması nedeni ile  uygun 

olmadığına; yapı beden duvarlarında ciddi çatlaklar ve statik sorunların bulunması nedeniyle, bu 

sorunların konunun uzmanları   tarafından düzenlenecek ilgili raporların hasar tespit çalışmalarına 

ve müdahale paftalarına aktarılması  ardından hazırlanacak hasar analizi, malzeme analizi, 

restitüsyon projesi,  müdahale paftası ve restorasyon projelerinin kurulumuza iletilmesi  durumunda 

konun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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