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KARS

Kars İli, Selim İlçesi, Koyunyurdu Köyü kadastro harici alanda yer alan herhangi bir sit alanı

içerisinde bulunmayan, ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma

alanrnın, yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.0I.1990 tarih ve 201 sayılı kararr, Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının l4.||.2019 tarih ve 505055 sayılı raporu okundu. Konu
ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Selim İlçesi, Koyunlurdu Köyü, kadastro harici alanda yer alan şehitliğin adı, Erzurum
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.01.1990 gün ve 201 sayılı tescil kararında
Yüzbaşı Faik Bey Şehitliği olarak geçtiği, ancak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yer
incelemesinde Yüzbaşı Faik Bey Şehitliği olarak adlandırılan şehitliğin Kars İli, Selim ilçesi, Benliahmet
Köyün'nde yer aldığı anlaşılmış olup, bu kapsamda Kars İli, Selim İlçesi, Koyunyurdu Köyü, kadastro
harici alanda yer alan şehitliğin adının Koyunyurdu Şehitliği olarak düzeltilmesine,

- Tescilli şehitliğin yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun
05]|.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında I. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanrnın,

ekteki koordinatlı kadastral haritada hazı/landığı şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan

tescil fişinin uygun olduğuna, hazır|anan koruma alanı krokisinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne

iletilmesine,

- Söz konusu alana yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım, onanm, kazı, sondaj, yeni

yapılanma, tevhit, ifraz vb.) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve izinsiz
müdahalelere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına;

karar verildi
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