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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

 KARAR     

Toplantı no ve tarih : 50   - 14.06.2013                                                                       Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih     :654  - 14.06.2013                                                                     KAYSERİ 

      

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

15 pafta, 250 ada, 1 parselde kayıtlı ve halen Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi 

Müzesi olarak kullanılan 1.Grup olarak tescilli Raşit Ağa Konağı’nda basit onarımı istemine ilişkin 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.05.2013 gün ve 99-2611/8603 sayılı yazısı, Müdürlük 

raportörlerinin 10.06.2013 gün ve 544 sayılı raportör raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

15 pafta, 250 ada, 1 parselde kayıtlı ve halen Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli Atatürk Evi 

Müzesi olarak kullanılan 1.Grup olarak tescilli Raşit Ağa Konağı’nda yapılması istenen 

uygulamalardan, badana-boya; kırılan saçak süs pervazlarının ve bahçedeki çürüyen demir 

korkulukların yenileriyle değiştirilmesi isteminin; 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda basit onarım kapsamında yapılabileceğine, bozulan kısımların renk ve malzeme uyumu 

sağlanarak özgün biçimine uygun olarak yenilenmesi gerektiğine; uygulamanın belediyesince 

denetlenerek yapılmasına, uygulama bitince ona ilişkin rapor ve fotografik belgelerin Kurulumuza 

iletilmesine, uygun görülmeyen basit onarım uygulamalarının yenilenmesine; çatının rüzgardan 

bozulan kısmının tamiratının yapılması; ön cephede eriyen ve bozulan taşların çürütülerek aynı ebatta 

ve cinste taşla kaplama yapılması; arka cephesindeki taşların yosunlarının temizlenmesi; sergi 

salonuna açılan demir kapının, ahşap camekanlı kapıya çevrilmesi; sergi salonundaki elektrik panosu 

ve elektrik kablolarının gizlenmesi amacıyla ahşap kaplama yapılması; misafirhane olarak kullanılan 

bölümün akan çatısının yalıtım yapılarak taşla döşenmesi ve diğer yalıtım işlerinin, 05.11.1999 gün ve 

660 sayılı ilke kararı doğrultusunda, ilke kararında belirtilen restorasyon projesi hazırlama esaslarına 

uygun olarak projelendirilerek Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 
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