
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih:      48 – 17.05.2013                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :    631 – 17.05.2013                                                               KAYSERİ   
       

        Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Kasabası, Barboros Mahallesi, Atatürk Bulvarında 

bulunan, sit alanı dışında yer alan, Kurulumuzun 05.05.2000 gün ve 2576 sayılı, 27.08.2009 tarih ve 

1450 sayılı kararıyla tescil edilen ve koruma alanı belirlenen Pazarören Köy Enstitüsü binalarının 

bulunduğu alanda mevcut kalorifer yeraltı ısı boruları ile içme suyu yeraltı borularının yenilenmesi ve 

su deposunun onarılarak yükseltilmesi istemine yönelik Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 25.04.2013 ün ve 736637 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü raportörlerinin 14.05.2013 

tarih, 449 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi,  dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Kasabası, Barboros Mahallesi, Atatürk Bulvarında 

bulunan, sit alanı dışında yer alan, Kurulumuzun 05.05.2000 gün ve 2576 sayılı, 27.08.2009 tarih ve 

1450 sayılı kararıyla tescil edilen ve koruma alanı belirlenen Pazarören Köy Enstitüsü binalarının 

bulunduğu alanda; 

 Kazan Dairesi yapısından çıkıp taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan ancak tescilli 

Köy Enstitüsü yapılarının koruma alanında kalan pansiyon, derslik, yönetim binası ve 

lojmanlara ısı kanalları yardımıyla giden kalorifer borularının yenilenmesi isteminin uygun 

olduğuna, 

 Pansiyon ve derslik binalarındaki kalorifer peteklerin yenilenmesinin ve tuvaletlerinin 

onarılmasının ise söz konusu yapıların tescilli olmaması ve yapıların içerinde olması 

dolayısıyla tescilli yapılarla hiçbir siluet etkisi olmayacağından 2863 sayılı yasa kapsamında 

sakıncasının bulunmadığına, uygulamaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünün denetim ve 

sorumluluğunda yapılması gerektiğine,  

 Söz konusu yapılara giden içme suyu hattının yenilenmesinin ise; tescilli yapıların bulunduğu 

alanda nereden ve ne kadar bir derinlikten geçtiğine ilişkin kesin bir bilgi-belgenin 

olmayışından dolayı bu aşamada uygun olmadığına ancak mevcut su borularının geçtiği 

güzergâhları gösteren konu uzmanlarınca hazırlanmış plan ve kesitlerin Kurulumuza 

sunulması durumunda konunun tekrar görüşülebileceğine, 

 Mevcut su deposunun büyütülerek onarılmasının ise; onarıma yönelik uygulama projelerinin 

hazırlanarak Kurulumuza sunulması durumunda konunun değerlendirilebileceğine karar 

verildi. 

  

 

 

 

  

  

             Başkan                                                                                                        Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ                                                                              Emre SARAÇBAŞI                           

 (İmza)                (İmza) 

                                                                                      

               Üye                                                         Üye                                                        Üye 

 Hakan MAHİROĞLU                                  Sidar TUNCA                          Prof. Dr.Nur URFALIOĞLU                                                                                                                               

            (İmza)                                                      (İmza)                                                    (İmza) 

              

               Üye                                                         Üye                                                        Üye 
Doç.Dr.Sedat BAYRAKAL                  Muhammed Hafi EMRE                      Pazarören  Belediye Tem.                 

             (İmza)                                                       (İmza)                                              (Bulunmadı)                                                                                                      
 


