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Toplantı Yeri 
ESK İŞE H İR

A fyonkarahisar İli, M erkez İlçesi, Sinanpaşa M ahallesi’nde ve tapunun 46 pafta, 462 ada, 
26 parselinde kayıtlı taşınm azda yer alan, korunm ası gerekli kültür varlığı olarak tescilli Osm anlı 
B ankası’na ilişkin hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilm esi 
istem ine ilişkin; A fyonkarahisar Belediye B aşk an lığ ın ın  20.01.2014 tarih ve 
28817491.01/349./101/149925/154 sayılı yazısı ve ekleri ile 17.02.2014 gün, 1187 sayılı dosya 
incelem e raporu okundu, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi ve dosyası incelendi, yapılan 
görüşm eler sonunda;

A fyonkarahisar İli, M erkez İlçesi, S inanpaşa M ahallesi’nde ve tapunun 46 pafta, 462 ada, 
26 parselinde kayıtlı taşınm azda yer alan, G ayrim enkul Eski Eserler ve A nıtlar Y üksek K uru lu ’nun 
14.03.1981 tarih ve 2765 sayılı kararı ile tescilli A fyonkarahisar Kentsel Sit Sınırları içerisinde, 
Konya K ültür ve Tabiat Varlıklarım  Korum a K uru lu ’nun 10.11.1993 tarih ve 1825 sayılı kararı ile 
onaylı K orum a Am açlı İmar Planı kapsam ında kalan, K onya K ültür ve Tabiat V arlıklarını Korum a 
K urulu’nun 10.11.1993 tarih ve 1825 sayılı kararı ile 222 envanter num arası ile korunm ası gerekli 
kültür varlığı olarak tescil edilen Osm anlı B ankası’na ilişkin hazırlanan rölövenin uygun olduğuna; 
restitüsyon ve restorasyon projesinin ise tavan döşem elerinin yeterli bilgi ve belgeye 
dayandırılm am asından dolayı uygun olm adığına; tavana yönelik özgün bilgi ve belgeye ulaşılm ası 
durum unda buna yönelik bir öneri sunulm asına; eğer bilgi ve belgeye ulaşılam azsa yorum suz bir 
tavan döşem esinin önerildiği restitüsyon ve restorasyon projesi ile rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon raporlarının hazırlanarak değerlendirilm ek üzere K urulum uza iletilm esine; yapının 
korum a grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenm esine, karar verildi.


