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Karar Tarihi ve No :26.09.2019-2558

36.05.289
Toplantı yeri

KARs

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait I39 ada 1l parsel ve özel mülkiyete ait l39 ada 8 ve 9 parsellerin

tesciline yönelik Kurulumuzca alınan 31.07.2019 tarih ve 2510 sayılıkarar doğrultusunda yapılan yer

incelemesine ilişkin; Kars KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 3|,07.2019 tarih ve 25l0 sayıh

kararı, Kars İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 18.09.2018 tarih ve E.5502 sayılı
I|e |7.04.20l9 tarih veE.I737 sayılı yazıları, Sarıkamış Kaymakamlığı, Milli Emlak Servis Şefliği'nin
19.09.2018 tarih ve E.2948 sayı|ı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlnln

05.07.20|9 tarih ve 30239| sayılı dosya sunum raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 139 ada 11 parsel ve özel mülkiyete ait I39 ada 8 ve 9 parsellerin
tesciline yönelik Kurulumuzca alınan 31 .07 .2019 tarih ve 2510 sayılı karar doğrultusunda yerinde yapılan
incelemede, söz konusu alan yüzeyindeki seramik bulgulardan yola çıkılarak buranın bir höyük yerleŞimi
olduğu anlaşılmış olup alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarınr Koruma Kanununun 6.

Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı
Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca, I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil
edilmesine ve bu doğrultuda hazır|anan sit fişi ve krokinin uygun olduğuna,

-Ekli krokide sınırları belirlenen Sit alanı içerisindeki taşınmazların tapu kütüğünün şerh ve

beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce o'i Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." şerhinin konulmasına,

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke
Kararının 1 inci maddesinde yer alan Koruma ve Kullanım Koşullarının I. Derece Arkeolojik Sit iÇin

Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları olarak belirlenmesine,

- İlgili il Özel İdaresince,2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17 nci

maddesinde belirtilen süre içerisinde. söz konusu sit alanı için Koruma Amaçlı İmar Planının
hazı/ratıllarak değerlendirilmek izere Kurulumuza sunulmasına;

- Sit alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki müdahale (kazı, sondaj, tevhid, ifraz, vb)

öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, ayr|ca sit alanlarında her türlü fiziki müdahalelere

karşı ilgili İl Özel idaresi ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına;

karar verildi



AVRUPA KONSEYİ OOĞe,İ VE KÜLTÜREL VARLIKLA,RI KORUMA
ENVANTER.I D.K.V.K.E

ENVANTERNO:

sir II-ARİTA NO:rünxiyı KÜLTÜR VARLIKLARI VE MCIZELER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

İLl:KARS İıÇusl: SARlKAMlŞ ırıırıeıın xöy
VEYA ıtıpyxİİ: ıısscİrlİ KÖYü

KADAsTRo
PAFTA: - ADA: l39
PARSEL: t.9 ve l l

ADl: Höyrk

GENEL TAI\llM Mescitli Köyünün ise güney doğusunda ekili nrlaların ortasında etrafı ktlçtlk çalı topluluklanyla çewili orta
büytlk}üldeki yay,rğı tep€ görtlnümündedir. Doğusunda kuzey-gtlney doğnıltusunda akan dere yatağı bulunan alanın üst kısmında eski
ve yeni açılın§ olan büyüklü küçüklü pek çok kazı çukuru tespit edilıniştir. Kazı çukurlarının içerisindeki kesitte, etrafindaki toprak
yığınında ve düa sonra alanın tümünde yapt,ğımız inceleme neticesinde Demir Çağına tarihleneı çok sayıda profil veren ince-kalın
cidarlı sulı susız seramik parçalarına (kulp, kaide, ağız, gövde) rastlanılmıştır. Renk olarak genellikle küverengi kullanıIan seramik
hamurlarının bazılannda yanık bir tabaka göze çarpmaktadır. Alanda incelemesi 1apılan seramiklerin neredeyse tamamJ bezemesiz
olmakla berabcr bir iki seramik ilzerinde l«rmızı boya kullanılaıak yapılmış basiı geometrik bezemeler gözlemlenmiştir. Aynca eski
tarihli olduğu belirlenen kazı çukunına ait kesitte iki sua halinde belirli bir düzenle yerIeştirilmiş büyüklü küçttklü tşlarla oluşturulmuş
biı duvr kılmtısı bulunmaktadır,

ŞİllOİXl TEHLİKELER: Kaçak Kazılara ve tahribatlara karşı korumasız vaziyenedir.

ŞİMDİKİ DURUM . ,, , : Etrafi açık vaziyette korumasız durumdadu.

KORUMAI}ERECESI l. Derece Arkeolojik
Sit@ rOrrXStYglİ : Arkeolojik alanuı tamamı
HAZIRLAYAiILAR: 29l01l2019
Devrim ÇETIN rArkeologLpl 1 . _
lbralıim ÇOLAK (Arkeolog \ IJZL-

K.Zeynel Abidin YAŞLI
ffi;'ffiı;'#;,w"ütla

:29l07l2019KONTROL EDEN:

l(.V.t(.B.İ( KARARLAa,I
NO:

ı

REVizYoN:

: Alanın gerek topografik yapısı gerekse de alanda

rcspit ettigiıniz buluntular (duvaı kalıntısı ve seramik parçalan) bize burarıın kısa

s{lıeli de olsa yerleşim gördüğtlnü gösıermektediı.
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