
                                                                                      

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı no ve tarih:   166 – 26.05.2011                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    : 2068 – 26.05.2011                                                     KAYSERİ   

       
         Kayseri Ġli, Merkez, Melikgazi Ġlçesi, Gavremoğlu Mahallesinde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 38 

pafta, 247 ada, 1 parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, GEEAYK ın 09.07.1976 gün ve 75 sayılı 

kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı anıtsal yapı olarak tescil edilmiĢ olan Hunat Hatun Medresesi 

ve Kümbetin onarımına yönelik Kurulumuzun almıĢ olduğu 13.12.2007 gün ve 982 sayılı kararı gereği onarımına 

baĢlanan ve onarın esnasında Medresede tespit edilen geçmiĢe ait uygulama izlerine ( kapı, pencere, vb.) yönelik 

yapılması gereken iĢlemlerin ve onarım kapsamı içinde yer alan drenaj uygulamasının; yapıda daha önce drenaj 

uygulamasının yapılmıĢ olması ve zeminde kaynaklanan su probleminin bulunmaması nedeniyle onarım iĢi 

kapsamında çıkartılması istemine iliĢkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.04.2011 gün ve 1364 sayılı 

yazısı ve konu ile ilgili Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 20.05.2011 tarihli raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

         Kayseri Ġli, Merkez, Melikgazi Ġlçesi, Gavremoğlu Mahallesinde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 38 

pafta, 247 ada, 1 parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, GEEAYK ın 09.07.1976 gün ve 75 sayılı 

kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı anıtsal yapı olarak tescil edilmiĢ olan Hunat Hatun Medresesi 

ve Kümbetin onarımına yönelik Kurulumuzun almıĢ olduğu 13.12.2007 gün ve 982 sayılı kararı gereği onarımına 

baĢlanan ve onarın esnasında Medresede tespit edilen geçmiĢe ait uygulama izlerine ve bu izlerle ilgili yapılacak 

uygulamalara iliĢkin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.04.2011 gün ve 1364 sayılı yazısı eki 20.04.2011 

tarihli kontrollük raporunda belirtilen öneriler doğrultusunda uygulamaların yapıla bileceğine, Kurulumuzun almıĢ 

olduğu 13.12.2007 gün ve 982 sayılı kararı gereği onarım kapsamı içinde yer alan drenaj uygulamasının; yapıda 

daha önce drenaj uygulamasının yapılmıĢ olması ve zeminde kaynaklanan su probleminin bulunmaması nedeniyle 

onarım iĢi kapsamında çıkartılabileceğine, hücre kapılarına yönelik öneri projenin Kurulumuza iletilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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