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Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında yer alan, tapunun 2968 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

10.07.2007 gün, 855 sayılı kararla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, yapı grubu 

“1.Grup” olarak belirlenmiş olan Revizörlük Binasının;  işyeri olarak kullanılmakta olduğu, işçilerin 

yıkanma, banyo ve giyinme yeri gibi sosyal bölümlerin eskimiş ve kötü durumda olduğu, bu 

olumsuzlukların giderilebilmesi için bakım ve onarım çalışması yapılması istemine ilişkin T.C.D.D 

Bölge Kısım 25 Şefliği’nin 04.06.2012 gün, 121 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 15.06.2012 tarih, 508 sayılı raporu okundu,  raportörün 

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

 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, sit dışında yer alan, tapunun 2968 ada, 1 parselinde kayıtlı, 

tescilli Revizörlük Binasında üst katta banyo-wc, soyunma odası ve mescit olarak kullanılan mekanlar 

için önerilen bakım ve onarım çalışmalarından; 

-Banyo-wc olarak kullanılan mekanların mevcutta fayansla kaplı zemin ve duvarlarında 

fayanslarının yenilenerek tavana kadar yapılması, bu mekanda asma tavan yapılması, duş perdeleri yerine 

pvc kapı takılması,  lavabo ve banyo bataryalarının, wc taşlarının, ayna sabunluk ve askılıkların 

değiştirilmesi, eski ve sağlıksız su tesisatlarının yenilenmesi, 

-Soyunma odası olarak kullanılan mekanda; mevcutta mozaik beton olan zeminin fayansla 

kaplanması,  

-Mescit olarak kullanılan mekanda ise mevcutta mozaik beton zeminli, kısmen ahşap malzemeyle 

kaplı mekanın laminant ile kaplanması, 

-Ayrıca tüm mekanlarda iç sıvaların yenilenmesi, boya-badana yapılması, 

istemlerinin bakım-basit onarım kapsamında 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonrasına ilişkin rapor 

ve fotografik belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,  

Mevcut ahşap kapı ve pencerelerin pvc malzeme ile değiştirilmesinin uygun olmadığına, 

doğramalarının özgün malzeme, biçim ve yapım tekniğiyle ahşap malzemeyle değiştirilmesi için mevcut 

ve öneri detay çizimlerin Kurulumuza sunulmasına, ayrıca soyunma odası kuzey duvarında mevcut 

kapının kullanılmaması nedeniyle duvar örülerek iptal edilmesinin yapının özgün plan şemasını bozması, 

istenildiği takdirde kullanmama imkanı olması sebebiyle uygun olmadığına karar verildi. 
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