
                                                                                      

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 

 

Toplantı no ve tarih:       6 – 01.12.2011                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :     88 – 01.12.2011                                                    KAYSERİ      

       

         Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gavremoğlu Mahallesinde ve sit alanı dışında 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 taşınmaz kültür varlığı anıtsal yapı olarak tescil 

edilmiş olan Hunat Hatun Medresesi giriş zemininde geçecek olan elektrik kablosu ve hücre odalarının 

elektrik sayaçlarının bir alanda toplanmasını sağlayan elektrik projesinin ve Medrese hücre kapılarının 

yenilenmesine yönelik hazırlanan 1/20 kapı detay projesinin, oda zemin kaplamalarının yenilenmesine 

yönelik hazırlanan projenin Kurulda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kayseri Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün 03.11.2011 gün ve 3459 sayılı, 18.11.2011 gün ve 3635 sayılı yazıları, Kurulumuzun 

06.10.2011 gün ve 22 sayılı kararı ve konu ile ilgili Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 21.11.2011 tarihli 

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

görüşme sonunda;  

         Kayseri İli, Merkez, Melikgazi İlçesi, Gavremoğlu Mahallesinde ve sit alanı dışında 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 taşınmaz kültür varlığı anıtsal yapı olarak tescil 

edilmiş olan Hunat Hatun Medresesinin hücre oda kapılarının yenilenmesine yönelik hazırlanan 1/20 

kapı detay projenin ve hücre oda zemin kaplamalarının yenilenmesine yönelik hazırlanan detay projenin 

uygun olduğuna, hücre odalarının elektrik sayaçlarının bir alanda toplanmasını sağlayan elektrik projesi 

içinde yer alan klimaların uygun olmadığına, elektrik projesi kesit-görünüşlerde aplik ve priz yeri 

kodlarının belirtilmesine, elektrik sayaçlarının bir alanda toplanmasını sağlayan panonun yerinin gözden 

geçirilerek yeni önerilerin; plan, kesit ve görünüşlerde ölçü ve malzemelerinin işlenerek Kurulumuza 

sunulması durumunda konunun değerlendirileceğine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

                Başkan                                                                                                 Başkan Yardımcısı 
              Hamdi GÜLEÇ                                                                                                                    Emre  SARAÇBAŞI 
                     (İmza)                                                                                                                                      (İmza) 

 

                    Üye                                                      Üye                                                   Üye 
        Hakan MAHİROĞLU                              Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ                        Mahmut Çıngı SALMAN 
                       (İmza)                                                               (İmza)                                                          (İmza) 

 

                    Üye                                                       Üye                                                   Üye 
      Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL                             Muhammed Hafi EMRE                                   Ömer TEKİNER     

                     (İmza)                                                                 (İmza)                                           Büyükşehir Belediye Tem.    

                                                                                                                                                                       (İmza) 

 

                    Üye                                                      Üye                                                         
               İbrahim  GENÇ                                            Mehmet KARAKÖSE 

     Kayseri Vakıflar Böl. Md. Tem                           Melikgazi Belediye Tem 

                       (İmza)                                                               (İmza)  


