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Kars İli, Digor İlçesi, Kilittaşı Köyü'nde yer alan ve l-ıerlıangi bir sit içerisinde kalınayan ve ekli krokide
ada-parsel bilgileri verilen ka|e kalıntısı ve yerleşiın yerinin l. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile kale ve çevresinin
ise III. Derece ArkeoIojik Sit Alanı oIarak tescil edilı,ı,ıesi taIebine ilişkinı Kars Ki.iltürVarlıklarıııı Koruma Bölge
Kurı.ılıı Miidi,irli.iği"i'nün 2z1.12.2020 tarilı ve 982020 sayılı.2..t.l2.2020 tarih ve 9825ll sayılı görüş yazıları,
Kiiltiir Varlıkları ve MLizeler Genel Miidi.irli_iğti.'fespit ve Plaırlaıııa Dairesi Başkanlığı'nın 30.12,2020 tarih ve
999593 sarıIı 1,azısı, Kars İlÖzel İdaresi, İnıar ve Kentsel İyileştirnıe Mtidürlüğü'nün 05.01.202l tarih ve 754-26
sayılı göriiş yazısı, Digor Kaymakaınlığı Milli Eınlak Şefliği'nin bila tarih ve 79323 sayılı görüş yazısı, Kars
Külttir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 02.03,2021 tarih ve l174358 sayılı yazısı, Kars İl

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 04.03,202l tarih ve 69|466 sayılı görüş yaası, Milli Savunma Bakanlığı,
Erztırrıın İnşaat Eınlak Bölge Başkanlığı'nın20,04.202l tarih ve26017l sayılı görüş yazısı, KtiltürVarlıkları ve
Müzeler Geııel Miidi.irlüğti, Tespit ve Plaıılaına Dairesi Başkanlığı'ııııı29.04.202l tarih ve 135'795'7 sayılı yazısı
ve eki, Kars Ki.ilttiı,VarlıkIarıırı Kortıırra Bölge Ktırulıı Mi.idiirli-iğti tızmaıılarıııın 24.05.202l tarih ve 758594
sayı|ı raporu okuı-ıdıı. Koı-ııı ile ilgili bilgi r,e bel!ıeler incelendi. Yapılan görüşıneler sonııcuııda;

-Kars İIi, Digor İlçesi, Kilittaşı Köyti'nde yer alan ve lıerhangi bir sit içerisinde kalmayan, ekli krokide
ada-parsel bilgileri verilen kale kalıntısı ve yerleşiın yerirıiıı I. Derece Arkeolojik Sit, kale ve çevresinin ise IIl.
Derece Arkeolojik Sit potansiyeline sahip olınası ve 2863 sayı|ı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanrııru'ırı.ııı 6 ncı n-ıaddesinde belirtilen özellikleri taşıması dolayısıyla aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7

ııci ııraddesi ve Kı_,ırııırııası Gerekli Taşıı,ıııraz Kiiltiir Varlıklarıııııı ve Sitleriıı Tespit ve Tescili Hakkıııda
Yönetıııelik u),arıııca ekte ı,er alan kı.,ıt,ıı,dinatlı kadastral l,ıaritada gösterileıı sıırırlar dikkate alınarak alaı,ıııı l,

Derece Arkeolo.iik Sit ile lll. Derece Arkeolojik Siı AIanı olarak tesciliııe,

_ [.Derece ve IIl. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana dair karar ekindeki listede ada-

parsel bilgileri verilen taşınmazlardaıı, I.Derece Arkeolojik Sit içerisİnde kalan taşınmazların tapu kütüklerİnİn

şerlı ve beyaıılar hanesiııe ilgili Tapu Müdürlüğii'ııce "./. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. " şerhinin konulması,
IlI.Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalaıı taşıı-ııırazların tapu kütüklerİnİn şerh ve beyanlar lıanesİne İse"IIL

Derec,e Arkeolojik Siı Alanıtlır. " şerhiııiıı kontılıııasına ve soııucrından Kurul Müdürlüğüne bilgiverilınesine,

-2863 Sayılı Ktiltür ve Tabiat Varlıklarıı,ıı Konıma Kanuı-ıı.ıııda belirlenen süre zarfında I.Derece ve Ill.
Derece Arkeolojik Sit Alaıııııın Koruına Amaç|ı İınar Planının ilgili idaresince hazırlanarak değerlendirilmek
lizere kurulunıuza sunulınasına, bu süre zarfıııda kültür ve Tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulunun
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının l inci ınaddesinde yer alan Korrıına ve Kullanma Koşullarının l.

Derece Arkeolojik Sit Alanı için belirlenınesiııe. IIl. Derece Arkeolojik Sit Alanının Koruına Amaçlı İmar Planı
yapı|ıı-ıcaya kadar Geçiş Döııeıni Korııına Esasları ve Kullaııına Şaıllarınııı ise:

"l1III. Derec,e Arkeolojik Siı Alunındcı.ı,t,ııi .ycıpı 1,cıpılnıası dıırıınııındu uşağıda belirleneıı GeÇiŞ Döneıni

koruıruı E.sa,ı,ları ı,e kullunını Şurllcırıııııı ycıpılcışnıcı Şarılcırı buşlıklı 7. Mcıddesinde belirtilen hükünıler

c]ahilincle lıazırlaıılacuk ı,uzüıet, silueı ve nıiıııuri uygulanıa projelerinin ilgili İl ozel ldaresi kanalı ile korunıa
Bölge Kıırulunu .suıııılııı(,ı.st \|e projenin Korıııııeı Bölge Kurulunda uygun bulunmasından sonra uygulamanın

.ı,aüıılubileceğine,

21 Geçiş Döneıııi korıınıcı Escıslcıı"ı ı,e Ktıllanıııı Şcırıları, Kıırunıa Anıcıç,lı İmar Planı ycıpılıncaya kadar
geçerl iclir. Anc,ak Korunıa Anıuçlı İnıtır Plunıııııı, 2863 .scı.yılı Kültür ye Tabicıl Vurlıklarını Koruma Kanunu'nun

ilgili nıarlctesi gereği ilgili icturece 3 (üç) lııl iç,inde ytıpılnıcısı gerekırıektedir. 3 yıllık süre içeri,sinde zorunlu

nedeıılerle plan ycıpılnıadığı takrlirde bu siire Korıınıa Bölge Kurulunca uzalılabilir.

3lKöy yerleşmesiııdeki mevcut yapıların onarım, tadilaı ve

Kur ıı l uncl ıın iz in cı l ı n tl ı klan s on r a uygul cını an ın yu p ı l ab ile c e ğin e,

öncelikle Koruma Bölge
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KARS

1)Kültür ı,e Tabiaı Vurlıklarını Korunıu Yilksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 saYılı ilke korarının

III. Derece Arkeolojik Siı Alanlqrına ilişkin belirlenen Koruma ve Kullanma Koşullarına uyulacağına,

51Korunıa Anıaçlı inıur Planı yupılınc,cıyu kadar, ıevhit ve ifraz işlemleri, telçrıik alt yapı ÇalıŞmaları,

kadastro ııygulanıaları vb. gibi gerekli durunılcırda ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda iŞlem

yapılobileceğine,

O Geçiş Dönenıi Korıınııı Esaslurı ı,e Kulleınnıtı Şarılcırınılu değinilnıelıeıı konularda 2863 srıYılı Küllür

ı,e Tabiaı Vclrlıklarını Korunıtı Kanunu, ilgili .y,l1ngtmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kıırulu'nıııı ilke kurarları ve ilgili ınevzuaı geçerli olduğuna,

7I Yooıloşma Şartları:

o) Yapılar ıek katlı olup çatı kalı, çekme kaı ve boelruın kat yapılanıaz.

b) Sİ basman ytikseÜiği en farİa 0.50 nıeıredir. Su basıııan seviyesine ulaşan basamaklar sokak cePhesinde

çözülebilrrrgi gibi gİriş kapısı gerisinde de çözülebilir. Ba,samaklarda doğal taş malzeme kullanılır.

c) Yapılarcla koılandırnıq kitle köşe koılarının ortalanıusı olarak alınır.
d) Yapı beden dııı,arlarında doğal ıaş ınalzeıne veya taş kaplama kullanılır,
il yeni .y-apıltırela çeııı düz, kıİıu ,,İya danı şeklİnde inşa edilir. Çaıı kaplama malzemesi, Çinko, kurŞun veYa koYu

renkli keııelli stıc, nııılzeıııe kullcııııl ır.

J) Kapı ve pencere doğranıcıleırııırlu ahşap ı,eya ahşup görününılü ıııalzenıe kullanılır,
g) Avlu döşenıesi doğal taş kaplanııı veya lopruk kııplcınıadır,

İt Bahçe duvarları'cloğaİ ıaş otup vüksekliği 1.50 nıetreyi geçemez. Doğal ta.ş duvarların üzerleri SÜonamaz ve
' 

boyananıaz. " şeklinde belirlenmesine. siİalanlarına yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj,

oııarıın. vb.) ıni_iıJalıale öııcesi Koruına Bölge Kurııluırdaı,ı iziıı alınmasına ve her türlü izinsiz ınüdahaleYe karŞı

gerekl i gi.ivenl ik tedbirleriniı-ı i lgi l i idarelerce al ıııınasına;
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