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 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı No. ve Tarihi         :  43  - 21.03.2013                                      Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi             : 528 - 21.03.2013                                                          KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapuda 354-302 pafta, 

1591 ada, 1878 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Maliye Bakanlığı, Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün, 11619 sayılı yazısı ile “üniversite hizmetlerinde kullanılmak 

amacıyla” Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi 

içerisinde yer alan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ana giriş, lokal ve büyük 

ambar yapıları ile tescilsiz itfaiye ve büro binalarından yapıların statik olarak uygunluğunu tespit 

amacıyla kroki üzerinde belirtilen noktalarda 100 mm çapında, 100 mm derinliğinde karot alınması ve 

temellerin tespiti amaçlı yapıların orta akslarında ve dış çevresinde 1m en/boyda, 1m derinliğinde 

araştırma çukurları açılması isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Abdullah Gül 

Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 14.02.2013 gün, 26686037-54/117 

sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.03.2013 gün, 244 sayılı raporu 

okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sümer Mahallesi’nde ve sit dışında yer alan, tapuda 354-302 pafta, 

1591 ada, 1878 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup Maliye Bakanlığı, Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün, 11619 sayılı yazısı ile “üniversite hizmetlerinde kullanılmak 

amacıyla” Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiş olan, Sümerbank Fabrika Kompleksi 

içerisinde yer alan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ana giriş, lokal ve büyük 

ambar yapıları ile tescilsiz itfaiye ve büro binalarından, yapıların statik olarak uygunluğunu tespit 

amacıyla kararımız eki kroki üzerinde belirtilen noktalarda 100 mm çapında, 100 mm derinliğinde karot 

alınması ve temellerin tespiti amaçlı yapıların orta akslarında ve dış çevresinde 1m en/boyda, 1m 

derinliğinde araştırma çukurları açılması isteminde 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; 

uygulamanın iş makinası kullanılmaksızın elle yapılabileceğine, çalışmalar sırasında gerekli can ve mal 

güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması ve tespitler yapıldıktan sonra da açılan çukurların tekrar 

kapatılması gerektiğine, uygulamanın Abdullah Gül Üniversitesi sorumluluğunda ve Kudeb uzmanları 

denetiminde yapılmasına; uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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