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Bitlis İli, Merkez İlçesi, Değirmenaltı (Por) Köyü, Köyiçi Mevkii L48a09b4d pafta, 175 

ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti şahsa ait kültür varlığı olarak tescilli kilisenin korunma alanın 

belirlenmesi ve kilisenin yanında izinsiz olarak inşaat yapımına ilişkin; Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarih ve E.883083 sayılı yazısı ve eki başvuru, Van 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ilgili yerlere inşaatın durdurulmasına 

yönelik 25.10.2019 tarih ve E.844423 ile 07.11.2019 tarih ve E.919402 sayılı yazıları, Bitlis İl 

Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve 5977 sayılı yazısı ile 

izinsiz inşaatı durdurma ve mühürlenmesine ilişkin yazı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 22.11.2019 tarih ve 516130 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi 

ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Değirmenaltı (Por) Köyü, Köyiçi Mevkii L48a09B4D pafta, 175 

ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti şahsa ait kültür varlığı olarak tescilli kilisenin korunma alanın 

belirlenmesi ve kilisenin yanında izinsiz olarak inşaat yapımına ilişkin;  

- Bitlis İli, Merkez İlçesi, Değirmenaltı (Por) Köyü, Köyiçi Mevkii L48a09b4d pafta, 175 

ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti şahsa ait kültür varlığı olarak tescilli kilisenin korunma 

alanın, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. ve 57. maddeleri 

ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesi gereği Korunma Alanının karar eki krokide bulunan 

koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle parsel sınırı olarak belirlenmesine,  

-Özel mülkiyete ait, tapunun şerh/beyanlar hanesinde söz konusu parsel üzerindeki 

yapının “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” ibaresi bulunduğu halde, tescilli 

kilise parselinde izinsiz uygulamayı yapan ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. 

maddesi delaleti ile aynı yasanın 65. ve devamı maddelerince işlem yapılmak üzere Bitlis 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve sonucundan Kurulumuza 

bilgi verilmesine, 

- Tescilli kilise parselinde izinsiz yapılan inşaatın ilgili İl Özel İdaresince, Müze 

Müdürlüğü denetiminde yıktırılmasına ve sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, 

karar verildi. 

 

 






