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Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Sarıkent Köyünde, tapunun 1 ada, 360 parselinde bulunan Sarıkent 
İstasyon binasının tescilli olup olmadığının bildirilmesi hususunda T.C.D.D.Y işletmesi Genel 
Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’nün 30.12.2014 gün ve 28200 sayılı yazısı ve Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, 
Sarıkent Köyünde, tapunun 1 ada, 360 parsel numarasında mülkiyeti T.C.D.D. ye ait Sarıkent İstasyon 
binasının basit bakım ve onarımına ilişkin 7 adet onarım işlerinin yapılabilmesi için gerekli izinlerin 
verilmesi hususunda T.C.D.D.Y işletmesi Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü’nün 16.04.2015 gün ve 
8425 sayılı yazısı, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 07.07.2015 gün ve 1096 sayılı yazısı, konulara ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.06.2015 tarih ve 601 sayılı raporu okundu, 
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Sarıkent Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 1 ada, 360 
parselinde mülkiyeti Devlet Demir Yolları adına kayıtlı, İstasyon Şefliği Binası’nın yapım dönemine 
ilişkin mimari özellikler arz etmesi nedeniyle “I.Grup” korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine ve koruma alanının kendi parseli (1ada, 360 parsel) olarak belirlenmesine, 
Ayrıca onarım taleplerinden;

1-Dış cephe sıva tamiratının yapılması ve boyasının yenilenmesi,
2-Yağmur olukları ile yağmur iniş borularının yenilenmesi,
3-Tüm iç odaların boyalarının yenilenmesi,
4-Balkon korkuluklarının yenilenmesi,

İşlerinin 05.11.1199 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda basit onarım kapsamında 
yapılabileceğine ancak;

1-Tüm kapı ve pencere doğramalarının ahşap olarak değiştirilmesi,
2-Mevcut zemin döşemelerinin yenilenmesi,
3-Binaya ait tüm elektrik ve mekanik tesisatlarına değiştirilmesi,

işlerinin ise basit onarım kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu işlere ilişkin Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ilke kararında belirtilen proje 
hazırlama esaslarına uygun olarak hazırlanacak projelerim Kurulumuza sunulması gerektiğine karar 
verildi.
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ENVANTER NO

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA NO

İLİ: YOZGAT İLÇESİ: ŞEFAATLİ
MAHALLE /KÖY: SARIKENT KÖYÜ 
VEYA MEVKİİ: KORUMA

DERECESİ:
ANITSAL 1 X2 3

CADDE/ SOKAK
KADASTRO

Pafta: Ada: 1 Parsel: 306
ÇEVRESEL 1 2 3
Çevreye Aykırı

a d i: İstasyon Binası YAPTIRAN: YAPAN: MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):
YAPIM TARİHİ: KİTABE: VAKFİYE:

GENEL TANIM:
K uzey -g ü n ey  doğ ru ltuda  kesm e taş m alzem eden  2 kat o larak  inşa  ed ilm iş o lan  taş ınm azın  dış cephe  duvarları ç im ento  esaslı be ton  ile s ıvanm ıştır. U st 
örtüsü  m arsilya  tip i k ırm a  çatı üzeri k irem it kaplı istasyon  b inasın ın  1. ve 2. kat arası üç  yönden  taş silm e ile  çev re lenm iştir. D oğu cephe  zem in  katm a 
güney-doğu  ve k uzey -doğu  köşede  bu lunan  yapı cephesinden  d ışa  taşk ın  kesm e taştan  söveleri bu lunan  2 kap ıdan  (güneyde bu lunan  ahşap , K uzeyde 
bu lunan  m etal) u laşılm ak tad ır.
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BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

MÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

kuzey-güney doğrultuda kesm e taş m alzem eden 2 kat olarak inşa edilm iş olan taşınm azın dış cephe 
duvarları çim ento esaslı beton ile sıvanm ıştır. Üst örtüsü m arsilya tipi kırm a çatı üzeri kirem it kaplı 
istasyon binasının 1. ve 2. kat arası üç yönden taş silm e ile çevrelenm iştir. Doğu cephe zem in katına 
güney-doğu ve kuzey-doğu köşede bulunan yapı cephesinden dışa taşkın kesm e taştan söveleri 
Dulunan 2 kapıdan (güneyde bulunan ahşap, K uzeyde bulunan m etal) ulaşılm aktadır. Y apının doğu 
cephesinde, zem in katta iki köşede bulunan kapılar arasında üç adet, 2. katta ise dört adet dikdörtgen 
form lu pencere bulunm aktadır. Batı cephesinin ortasında üst katta b ir alt katta b ir giriş kapısı 
bulunmaktadır. Batı cephe zem in katta giriş kapısının kuzeyinde 3, güneyinde 1, üst kat giriş 
tapısının kuzeyinde 1, güneyinde ise 1 adet dikdörtgen form lu pencere bulunm aktadır Binanın 
2.katına betonarm e kolonların taşıdığı metal korkuluklu m erdivenler ile ulaşılm aktadır. Yapıya kuzey 
yönde bitişik kare planlı doğu ve batı cephesinde iki adet giriş kapısı örülm ek kapatılm ış depo olarak 
çullanılmış olduğu şifai olarak belirtilen ayrı bir m ekân bulunm aktadır. , /  \  f  't ,
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