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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı no ve tarih:     14 – 16.03.2012                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :   187 – 16.03.2012                                                    KAYSERİ      

    

          Kayseri İli, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.1988 gün ve 177 sayılı kararıyla korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, yapı gurubu A-2 olan, tapunun K 35-d,09-b pafta, 

1073-1074 parseldeki Tarihi Roma Su Kemerinin yapı grubunun güncellenmesi istemine ilişkin Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06.02.2012 gün ve 28026 sayılı, Tarihi Roma Su Kemerinin 

onarımına yönelik hazırlanan hasar analiz ve müdahale paftalarının, restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin ve raporlarının değerlendirilmesi istemine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 13.02.2012 

gün ve 14 sayılı yazıları, Kurulumuzun aldığı 27.01.2012 gün ve 132 sayılı karar ve konu ile ilgili Kurul 

Müdürlüğü raportörlerinin 14.03.2012 tarih ve 164 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 
 

          Kayseri İli, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, Kayseri 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.1988 gün ve 177 sayılı kararıyla korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, yapı gurubu A-2 olan, tapunun K 35-d,09-b pafta, 

1073-1074 parseldeki Tarihi Roma Su Kemerinin yapı grubunun Toplumun dini, sosyal ekonomik ve 

kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, 

simgesel, anı ve anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması zorunlu yapılardan olduğundan yapı 

grubunun “I. (birinci) grup yapı” olarak güncellenmesine,   
                  

           Tarihi Roma Su Kemerinin onarımına yönelik hazırlanan hasar analiz ve müdahale paftalarının, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin ve raporlarının; daha önce konuya ilişkin alınan 27.01.2012 gün 

ve 132 sayılı kararımızda belirtilen eksiklerin tamamlanmadığı görüldüğünden uygun olmadığına, söz 

konusu projelerin öncelikle 27.01.2012 gün ve 132 sayılı kararımızda da belirtildiği gibi Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılacak temizlik ve araştırma çalışması sonuçlandırılması ve bu 

çalışmalar sonrası çıkacak duruma göre projelerin daha önceki kararımız da dikkate alınarak hazırlanıp 

Kurulumuza sunulması durumunda konunun görüşülebileceğine karar verildi. 
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