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Kırşehir ili, Akpınar ilçesi, Eldelekli Demircili Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait olan tapunun Eski 183 parsel, yeni 142 ada, 18 nolu parselin bir kısmı ile 139 ada, 23 nolu 

parselin tamamında kalan alan içerisinde Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

tespit edilen “Eldelekli Demircili Köyü Harmanyeri Mezarlık Alanı”’nın tescil edilmesi konusunun 

Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihi, 889967 sayılı yazısı ve ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

rapörtörlerinin 14.04.2021 tarih, 716335 sayılı yerinde inceleme raporu, önerilen sit alanının taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Kırşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

24.05.2021 tarih, 1402083; Kırşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.04.2021 tarih, 861673 

kurum görüş yazıları, raportörünün 22.06.2021 tarih, 804708 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

 

 Kırşehir ili, Akpınar ilçesi, Eldelekli Demircili Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait olan tapunun Eski 183 parsel, yeni 142 ada, 18 nolu parselin bir kısmı ile 139 ada, 23 nolu 

parselin tamamında kalan alan içerisinde bulunan “Eldelekli Demircili Köyü Harmanyeri Mezarlık 

Alanı”’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki anıt fişinin 

uygun olduğuna, 

 Koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli Kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,  

 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun 

maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması 

zorunlu yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine,                                  

Eldelikli Demircili Köyünde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan tapunun Eski 183 parsel, yeni 

142 ada, 18 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Grup Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve “Bir Kısmı Korunma Alanıdır”,  sit sınırlarının tamamının 

kaldığı 139 ada, 23 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı I. Grup 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve “Tamamı Korunma Alanıdır” şerhlerinin ilgili tapu 

ve kadastro müdürlüklerince, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği verilmesine karar verildi.        
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