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Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Yarışlı Köyünde, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki, 92 parselde
tespit edilen mezarlık alanının tescil edilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün 08.04.2022 tarih ve 2386953 sayılı yazısı, Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 3418941 sayılı yazısı, Burdur İl Özel İdaresinin
28.04.2022 tarih ve 15966 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 26.05.2022 tarih ve 1404818 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Yarışlı Köyünde, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki, 92 parselde
yer alan mezarlık alanının 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı,
Konuya ilişkin aynı yasanın 7. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının
ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ilgili Kurumların görüşünün
Kurul Müdürlüğünce istendiği,
Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Burdur İl Özel İdaresinin
tescile yönelik olumsuz bir görüşünün olmadığının Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden
anlaşıldığına,
Buna göre, söz konusu Mezarlık Alanının, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı”
olarak tescil edilmesine, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde
belirlenmesine,
Koruma Alanında tamamen ya da kısmen kalan taşınmazların ilgili Kadastro Müdürlüğünce
Kurul Müdürlüğüne bildirilmesine, bu işlem sonrasında taşınmazın tapu kayıtlarına tamamen ya da
kısmen kaldığına dair ilgili şerhlerin konulmasının sağlanmasına,
Koruma alanı içerisinde 2863 sayılı yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına, mezarlık alanında eski mezar ve taşlarına
zarar verilmemesi koşuluyla yeni defin işlemleri yapılabileceğine, can ve mal güvenliğinin sağlanması,
kaçak kazıların önlenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlar ve mahalli kolluk
kuvvetlerince alınmasına,
Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 tarih ve 730 sayılı ilke kararında, geçmişimize ait bir
saygı ve bağlılığın ifadesi olan kültür varlığı olarak tescilli mezarlıklarımızda yer alan ağaçlar ve
peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi gerektiği belirtildiğinden,
tescilli mezarlıkta yapılacak bu tür düzenlemelerin ve eski mezar taşlarının belgelenmesine ilişkin
çalışmanın değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

