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 Kayseri İli, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde, sit alanı dışında bulunan, K 35-d,09-b pafta, 

1073-1074 parselde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.04.1988 gün, 

177 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tarihi Roma Sukemerinin 

onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi, restitüsyon önerileri, müdahale, statik ve restorasyon 

projesi ile raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 08.12.2011 gün, 80 

sayılı ve 16.12.2011 gün, 158 sayılı yazıları ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 21.12.2011 gün, 303 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

taşınmaz 22.12.2011 günü Kurulumuzca da yerinde görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi ve 

yapılan görüşme sonunda;  

Talas Belediye Başkanlığının 08.12.2011 gün, 80 sayılı ve 16.12.2011 gün, 158 sayılı yazılar ile 

göndermiş olduğu, Tarihi Roma Sukemerinin onarımına yönelik hazırlanan rölövenin uygun olduğuna, 

 Restitüsyon önerilerinde kaybolan yapısal elemanlara yönelik bir veri bulunmadığı, 

 Hasar tespit paftasında hasarların yeterince detaylandırılmadığı (duvar yıkılması, yosunlaşma ve 

sıva kaybı gibi farklı tip ve boyuttaki sorunların tek lejantla ifade edilmesi vb.), 

 Raporda ileri düzeyde zayıflamış olduğu ifade edilen ancak hangileri olduğu anlaşılamayan 

ayaklar için hasar analizlerinde bu ifadeyi doğrulayan çizimlerin bulunmadığı, 

 Hasarlar ile müdahalelerin birbiri ile bağdaşmadığı (eriyen taşların kumlama yöntemiyle 

temizlenmesi, bitkilenmenin tel fırça ile temizlenmesi vb.),  

 Hasarlarda kemerin batı tarafında da sorun gösterilmesine rağmen bu kısımlara müdahale 

edilmediği, 

 İlave edilen ayak için herhangi bir detay bulunmaması, 

 Statik güçlendirme raporunda ‘daha önce yıkılmış kemerlerin yerine yapılmış olup bugün yük 

taşımakta olan duvarlar da, sağlıklı bir yük aktarımı için gerekli olan bölgelerinde onarılmalıdır’ 

denilmesine rağmen, müdahale paftalarında söz konusu duvarlarda bulunan geniş boşluklar 

aynen bırakılıp düşey yük aktarımının sağlıklı şekilde olması için önlem alınmadığı, 

 görüldüğünden hasar analizi, restitüsyon önerileri, müdahale ve restorasyon projesi ile raporlarının 

uygun olmadığına karar verildi.                                             
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