
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 78-09-163 

Toplantı Tarihi ve No : 17.11.2017 - 247 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.11.2017 - 4006 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Yenice İlçesi, Ibrıcak Köyü, Düzköy Mahallesinde gelen kaçak kazı olayı ile 

ilgili olarak, kazı yapılan yerin sit alanı ya da Kanuna göre korunması gereken yerlerden olup 

olmadığı hususunda tespit yapılmasını isteyen Karabük Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 08.09.2017 gün ve 12471488-641/1008 sayılı yazısı eki Yenice (Karabük) 

Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 22.08.2017 gün ve 2017/526 soruşturma dosyası ile 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.09.2017 gün ve 845 sayılı 

raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Karabük İli, Yenice İlçesi, özel mülkiyet adına kayıtlı 152 ada, 15 parselde izinsiz kazı 

sonucu rastlanılan buluntuların bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar 

sonucunda kültür varlığı veya kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması nedeniyle 

kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil 

fişinin onaylanmasına, 

Karabük İli, Yenice İlçesi, Ibrıcak Köyü, Düzköy Mahallesi, 152 ada, 13, 14, 15, 16 ve 17 

parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "tamamı 3.derece arkeolojik sit alanında 

kalmaktadır" şerhinin verilmesine, 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 



 
 10355/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2017-205 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.11.2017-3915 SİVAS 

Dosya No : 58.06.11 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kavak Köyünde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından 10.11.1990 tarih ve 863 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Höyük Değirmeni Höyüğü nedeniyle tarlaların ekilip biçilemediğinin belirtilip 

sit alanının yeniden belirlenmesi talebini içeren 03.05.2017 tarihli şahıs başvurusu ile höyük 

üzerinde bulunan mevcut su arkının kullanımının talep edildiği 25.10.2017 tarihli şahıs başvurusu 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 27.10.2017 tarihli ve 899 sayılı yerinde inceleme raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kavak Köyünde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından 10.11.1990 tarih ve 863 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Höyük Değirmeni Höyüğünün sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle yeniden belirlenerek sayısallaştırılmasına; Höyük 

üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; 

Höyük Değirmeni Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 

belirlenmesi uygun olacağı karar verildi. 

Höyük Değirmeni Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan mevcut su 

arkının kullanımının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince I. derece arkeolojik sit alanlarının bilimsel 

kazılar dışında aynen korunacak alanlar olarak belirlenmiş olması ve sit alanına yeniden fiziki bir 

müdahale gerektirip höyüğün tahribatına neden olacağından I. derece arkeolojik sit sınırı dışında 

planlanmasına karar verildi. 



 
 10356/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2017-207 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 10.11.2017-3967 SİVAS 

Dosya No : 44.09.132 

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Orduzu Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 20.01.1989 tarih ve 191 sayılı karar ile I. ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen; Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından 23.12.2010 tarih ve 2145 sayılı karar ile II. derece arkeolojik sit alanı iptal edilerek I. 

derece arkeolojik sit olarak sit sınırları yeniden belirlenen Arslantepe Höyüğünün dünya Miras 

listesine aday gösterimi sürecinde yapılacak arazi çalışması koordinasyon toplantısına 

Müdürlüğümüzce katılım sağlanması talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

müdürlüğünün 11.09.2017 tarih ve E.183403 sayılı yazısı, yine Dünya Mirası Listesine yönelik 

Arslantepe Höyüğü çevresinde uluslararası bir koruma statüsünün belirlenmesi gerektiği ve bunun 

Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminin içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarihli ve E.198218 sayılı yazısı; Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 

08.11.2017 tarihli ve 968 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda: 

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Orduzu Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 20.01.1989 tarih ve 191 sayılı karar ile I. ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen; Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından 23.12.2010 tarih ve 2145 sayılı karar ile II. derece arkeolojik sit alanı iptal edilerek I. 

derece arkeolojik sit olarak sit sınırları yeniden belirlenen Arslantepe Höyüğünün I. derece 

arkeolojik sit sınırı aynen korunarak kararımız eki krokide gösterildiği şekliyle III. derece 

arkeolojik sit sınırının belirlenmesine; 

Arslantepe III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının: 

-Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı ve 

üstyapı hizmetleri (okul, yurt, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, 

karayolu vb.) toprak kullanımını minimumda tutacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni 

alındıktan Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine; 

-Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda sondaj 

kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren raporun 

Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine; 

-Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat, temel ve sondaj kazısı çalışmasının Arslantepe 

Kazı Başkanının görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; 

-Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

-Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

-Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

-Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,  

 -Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceği; 

 -Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı 

sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.00.3596 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017 - 249 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017 - 5614 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi ve Karagözler Mahalleleri sınırları içerisinde 

yer alan tescilli Orman Fidanlığı Arkeolojik Yerleşimi’nin sit sınırlarının ve derecesinin 

güncellenmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 07.07.2017 tarihli raporu, konuyla ilgili 

faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar; Eskişehir Valiliği’nin 

(Kadastro Müdürlüğü) 24.07.2017 tarih, 82953731-821.99_E.1650517 sayılı yazısı ve ekleri, 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.09.2017 tarih, 10917256-255.99-E.1990806 sayılı yazısı, 

06.10.2017 tarih, 8093 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi ve Karagözler Mahalleleri sınırları içerisinde 

yer alan ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1995 tarih, 2235 sayılı 

Kararı ile I.(Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Orman Fidanlığı 

Örenyeri’nin, “Orman Fidanlığı Arkeolojik Yerleşimi” adıyla güncellenen I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 

yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; sit sınırları içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.10.53 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017 - 249 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017 - 5636 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi, Sakarıılıca Mahallesi’nde tespit edilen Sakarıılıca 

Tümülüsü’nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

17.08.2010 tarih, B.16.0.KTM.4.26.00.01/158-2386 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti 

etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih, 20913469-101.29.02-252623 sayılı yazısı, Eskişehir 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 21.07.2017 tarih, 82953731-821.99-E.1633953 sayılı yazısı ve 

ekleri, 09.10.2017 tarih, 8136 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, 

sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi, Sakarıılıca Mahallesi’nde tespit edilen Sakarıılıca 

Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının 

uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nda yer alan I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda tespit edildiği belirtilen eski 

tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak 

uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; sit sınırları 

içerisinde güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.53 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017-135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017-1891 KARS 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 995 ada, 1 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 23.10.2017 gün ve 1860 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 995 ada, 1 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın koruma 

alanının ekte koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine ve tescil fişinin de bu 

doğrultuda güncellenmesine, tescilli taşınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.237 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1904 KARS 

Kars İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Köyünde yer alan ve 101 ada, 1 parselde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli taşınmazın, 

koruma alanının sayısallaştırılması, koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin 

güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

03.05.2007 tarih ve 568 sayılı, 26.03.2010 tarih ve 1631 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.10.2017 tarih ve 1910 sayılı raporu okundu.  

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Köyünde yer alan ve 101 ada, 1 parselde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli taşınmazın, 

koruma alanının sayısallaştırılması, koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin 

güncellenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın koruma grubunun, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. grup olarak 

belirlenmesine ve düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanının ise ekte koordinatlı 

kadastral haritadaki şekliyle sayısallaştırılmasına, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi.        
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.55 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1890 KARS 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Söğütlü Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 952 ada, 3 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2017 gün ve 1859 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi. 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Söğütlü Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 952 ada, 3 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma alanının 

belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın koruma alanının ekte 

koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine ve tescil fişinin de bu doğrultuda 

güncellenmesine, tescilli taşınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi bir fiziki ve 

inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  75.00.10 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1885 KARS 

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 275 ada, 10 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.11.1994 tarih ve 652 sayılı kararı, 16.10.2010 tarih ve 

2041 sayılı kararı, 11.03.2011 tarih ve 2232 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 841 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 24.10.2017 gün ve 1870 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi. 

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde yer alan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde bulunmayan 275 ada, 10 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın koruma 

alanının ekte koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmelerine ve tescil fişinin de bu 

doğrultuda güncellenmesine, tescilli taşınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.02.08 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1900 KARS 

Kars İli, Akyaka İlçesi, Duraklı Köyünde yer alan özel mülkiyete ait 109 ada, 82 parselde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 110 ada 61 parsel ile Kars İli Arpaçay İlçesi sınırları 

içerisinde kalan ve ekteki kadastral haritada belirtilen kadastro harici alan üzerinde yer alan 

Kuyucuk Höyüğünün koruma alanının, koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin 

güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

14.11.2008 tarih ve 1124 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

22.06.2016 tarih ve 1428 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 10.10.2017 tarih ve 1754 sayılı raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Kars İli, Akyaka İlçesi, Duraklı Köyünde yer alan özel mülkiyete ait 109 ada, 82 parselde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 110 ada 61 parsel ile Kars İli Arpaçay İlçesi sınırları 

içerisinde kalan ve ekteki kadastral haritada belirtilen kadastro harici alan üzerinde yer alan 

Kuyucuk Höyüğünün koruma alanının, koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin 

güncellenmesine ilişkin; söz konusu taşınmazın koruma grubunun, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I. grup olarak 

belirlenmesine ve düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanının ise ekte koordinatlı 

kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi.        
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.01.10 

Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.11.2017 - 1898 KARS 

Kars İli, Akyaka İlçesi, Duraklı Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 138 ada, 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Duraklı Köy Tüzel Kişiliğine ait tescilli 

taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2008 tarih ve 1032 sayılı kararı, 

01.04.2011 tarih ve 2259 sayılı kararı,  Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

23.10.2013 tarih ve 442 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 18.09.2017 gün ve 1607 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Kars İli, Akyaka İlçesi, Duraklı Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

bulunmayan 138 ada, 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Duraklı Köy tüzel Kişiliğine ait tescilli 

taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu 

taşınmazın koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine 

ve tescil fişinin de bu doğrultuda güncellenmesine, tescilli taşınmaz ve koruma alanında yer alan 

parsellerde herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 



 
 

1
0

3
6

5
/1

-1
 


