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  Ardahan İli, Göle İlçesi, Dereyolu Köyünde yer alan ve mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 136 

ada 5 parsele kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan okul binasının korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18.10.2021 

tarih ve E-34939681 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

02.11.2021 tarih ve E-1871471 sayılı görüş yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 09.12.2021 tarih ve 1105289 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 
 

- Ardahan İli, Göle İlçesi, Dereyolu Köyünde yer alan ve mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 136 

ada 5 parsele kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan okul binasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından aynı 

Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7 nci maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, 
 

- Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı 

gereğince tescili yapılan taşınmazın yapı grubunun II. grup ve korunma alanının ise ekteki koordinatlı 

krokide düzenlendiği şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesine, bu doğrultuda hazırlanan tescil 

fişinin uygun olduğuna,   
 

-Söz konusu 136 ada 5 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu 

Müdürlüğü’nce “II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” şerhinin konulması ve 

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 
 

 -Tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerce hazırlatılarak 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına, Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilen taşınmaza yönelik her türlü fiziki ve inşaî (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale 

öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve her türlü fiziki müdahale ile can ve mal 

güvenliğine karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına; 

Karar verildi. 

                                                              

 


