
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR  

 

Toplantı No ve Tarih : 335- 25.11.2021                                                        Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarih    : 5622- 25.11.2021                                                          KAYSERİ 

 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesinde ve sit dışında bulunan tapunun 59 ada, 1 nolu 

parselinde yer alan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, mülga Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 29.09.1959 gün, 1208 sayılı, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 30.03.1991 gün,  995 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilen, aynı kurulun 01.11.2002 tarih, 3181 sayılı kararı ile çevre düzenlemesi projeleri uygun bulunan, 

aynı Kurulun 25.04.2008 tarih, 1101 sayılı kararı ile korunma alanı belirlenen Seyyid Burhaneddin 

Mezarlığı’nın içerisinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.03.2021 tarih ve 

5117 sayılı kararı ile kazı izni verilen alanda çıkarılan türbe kalıntısına ilişkin hazırlanan raporun 

değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.11.2021 tarih ve 

1884702 sayılı yazısı, konuya yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.11.2021 tarih 

ve 1058586 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesinde ve sit dışında bulunan tapunun 59 ada, 1 nolu 

parselinde yer alan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, mülga Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 29.09.1959 gün, 1208 sayılı, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 30.03.1991 gün,  995 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilen, aynı kurulun 01.11.2002 tarih, 3181 sayılı kararı ile çevre düzenlemesi projeleri uygun bulunan, 

aynı Kurulun 25.04.2008 tarih, 1101 sayılı kararı ile korunma alanı belirlenen Seyyid Burhaneddin 

Mezarlığı’nın içerisinde yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatları verilen türbe kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin 

uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine, onarım projelerinin hazırlanarak Koruma 

Bölge Kuruluna sunulmasına karar verildi. 
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