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Ağrı İli, Hamur İlçesi, Kılıç Köyü, Kamu Orta Malı mülkiyetinde, İ50d16b pafta ve 435 

numaralı parselde yer alan, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2019 tarih 

ve 2468 sayılı kararıyla I’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Kılıç Köyü 

Kalesi’nin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenmesine ilişkin; Van 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.02.2020 tarih ve 79134 sayılı uzman 

raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belge ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Ağrı İli, Hamur İlçesi, Kılıç Köyü, Kamu Orta Malı mülkiyetinde, İ50d16b pafta ve 435 

numaralı parselde yer alan, Kılıç Köyü Kalesi’nin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

Şartlarının belirlenmesine ilişkin;  

-Söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının, I. Derece Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları; 

“a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,  

f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak 

şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan 

geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi 

belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi 

koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine” hükümleri geçerli 

olacak şekilde belirlenmesine, 

karar verildi. 

                                                                                                      
 

 


