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KARS

Kars İli, Kağızman İlçesi. Çaybük Köyünde yer alan ve 12| ada 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti
Çaybük Köy Tüzel Kişiliğiııe ait ,n,e lıerhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilıi sehitliğin yapı grubunun, koruma alanının belirlenmesi ve tescil
fişinin güncellenmesiıre iıişkiır: Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
25.01.1990 tarih ve 20l sayılı kararı. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarının 1 1.10.20l9 tarilı vc 447332 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonuctıncıa:

- Kars İli. Kagızıı-ıan llçesi. Ça,v-bük Köyünde yer alan ve |2|ada 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti

Çaybük Köy Tüzel Kişiliğine ait olun. korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli şehitliğin
yapı grubunun Kültür ve Tabiat \,'arlıklarıııı Koruma Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı

kapsamında II. Grup olarak ıcliriı-,ı-ımesiıre. koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritada

hazırlandığı şekliyle belirlenı-ııesirıe ıe bui doğrultudahazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

- Söz konusu parseiiır tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdiirlüğünce
Grup korıınması gerckli tcı.ş,ııııııtı: kil!ıı'ır ı,cırlığıdır" şerhinin konulmasına.

- Söz konusu l2l ada 2 parsele yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım, onarım, kazl,
sonda.i, yeni yapılanı-ı-ıa. ter,]ıit. itiaz .",lı.) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasrna ve bu tür

izinsiz müdahalelere karşı gerekli ,ıtiı,enlik önlenılerinin ilgili birimlerce alınmasına,

karar verildi
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Duvarla çerrilerek koruma altına alınınış olınasına raüıncıı şchıt ırıezarı lıakıınsız durumdadır
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Çavbük Köy l'üzel Kışıliğı
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Çaybük Köy Tüzel Kişiliği
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Kars ili. Kağıznlan Ilçcsi^ ('ıı biik K()\ ai l] Iada. 2 parselde kayıtlı. nıülkiyeti Çaybük Köy Ttlzel Kişiliğine
ait şehitlik köviin içerisıııdc rcr alııaktadır. 

-l'escilli 
şchit mezarı dikdcingen fbrmda mermerden yapılmış

olup etrafinın duvarla çcvreleııdiği giirtilnıiişttir, Bır adct denıir giriş kapısı olan şehit mezarının içi bitki
örtüsü_vle kaplıdır. İki adct nıczar ıışı buluıınıaktadır, Mezar taşlarının birinin üzerinde'Bağdatlı Şehit
M iralayı Reşit Be1, (). I'. l j31' r ızııııktıd ır. lk ıııc ı ıııezar taşının üzerinde "Şehit Yarbay Reşit Bey D.T.
ltl76 Ö.T. l6.04. l9ltl" ı,ızıı-ıirkttıd;r 't'cscilli se,lıitliğin ı,anında bir adet'fürk Bayrağı dikilmiş olup sadece
bir adet mezar olduğu. ı üzer d; haşkacı bir ıııezar \ apısı !,a da şahide taşı vb. bulgunun olmadığı
görüInlüşıür.
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