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Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı sınırları içerisinde yer 

alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup konut niteliğindeki taşınmaza 

yönelik hazırlanan hasar tespit, müdahale paftası, restitüsyon projesi, restitüsyon dönemleme 

projesi, restorasyon projesi ve bu projelere ilişkin raporlar ile harç ve sıva analizleri teknik raporu 

ve statik raporun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanlığının 16.04.2012 gün ve 343  sayılı, 14.05.2012 gün ve 428 sayılı yazıları, konuya ilişkin 

alınan 16.03.2012 gün ve 185 sayılı kararımız ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

03.07.2012 tarih ve 541 sayılı raporu okundu, raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesinde, kentsel sit alanı sınırları içerisinde yer 

alan, tapunun 57 pafta, 328 ada, 15 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan II. grup konut niteliğindeki taşınmazın 

onarımına yönelik hazırlanan harç ve sıva analizleri teknik raporu, restitüsyon raporu, restitüsyon 

projesi ve restitüsyon dönemleme projesinin uygun olduğuna; hasar tespit çalışmaları ve müdahale 

paftasında lejant ve gösterim hataları bulunması ve statik rapor ile sözü geçen paftalar arasında 

uyumsuzluklar olması nedeniyle hasar tespit ve müdahale paftalarının uygun olmadığına; müdahale 

paftası ve statik rapor arasındaki uyumsuzlukların restorasyon projesine de yansıması ve 

rölövesinde girilemeyen mekanların restorasyon projesinde girilmiş gibi işlenmesi nedeniyle 

restorasyon projesinin uygun olmadığına; Statik inceleme raporunun statik proje ile desteklenmesi, 

bu projede belirlenen sorun ve çözümlerin hasar tespit çalışmalarına ve müdahale paftalarına 

aktarılması ve eksikliklerin giderilmesinin ardından hazırlanacak hasar analizi,  müdahale paftası, 

statik projesi, restorasyon projesi ve sözü geçen projelere ilişkin raporların kurulumuza iletilmesi  

durumunda konun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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