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KARS

Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyü'nde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,
özel mülkiyete ait 105 ada 2 parsel üzerindeki değirmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı
olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Kars Külttir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün
04.|0.2019 tarih ve E.815389 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü'nün l1.10.2019 tarih ve E.5304 sayılı yazısı, Kars Kültiir Varlıklarınr Koruma Bölge Kurulu
uzmanlannın2I.|0.2019 tarih ve 46|94I sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Kagızman İlçesi, Tunçkaya Köyü'nde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde
kalmayan, özel mülkiyete ait 105 ada 2 parsel üzerindeki değirmenin, 2863 sayılı Külti.ir ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6 ncı Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültilr
Varlrğı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
uyarrnca tesciline ve Kültiir Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı
ilke kararı gereğince yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil
fişinin uygun olduğuna,

- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili yapılan taşınmazın tapu kütiiğünün

şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kiltar
Varlığıdır." şerhinin konulmasrna,

- Tescili yapılan taşınmazın koruma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın Kurul
Müdürlüğünce yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmaslna, aynca korunmasr
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaza yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz,
kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,

Karar verildi.
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