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KARS

lgdır ili, Merkez İlçesi, Çakırtaş Köyiinde yer alaıı ve herhaııgi bir sit içerisinde kalınayan aırcak özel

ıııiilI<iyete ait l03 ada 7 parselinde kayıtlı olarak I. grup korııırınası gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli
l(tılyıısıılKünbeti'niıı tapıı bilgileriııiıı. kortııı-ıa alaıııırııı ve tescil fişiııin güı-ıcellenmesine iliŞkin; Erzrırum Kültür
ı,ı- Tabiat Varlıklarıı,ıı Koruıııa Kurrılıı'ııiın 27-28.04.1988 tarih ve 39 sayılı, l3.09.199l tarih ve 371 saYılı

liararları, Kars Ktiltiiı,Varlıklarırıı Koruıı-ıa Bölge Kurulrı'ıııııı 25.04,20l4 tarih ve 538 saYllı kararı, Kars Kültür
Vtıı.lıl<laı.ıııı Kor1ıırıa Bölge Kıırııtu Miidiirliiğü uzııaıılarııııır 04.0l .202l tarih ve 545680 saYı[ı raPoru okuırdu.

Kcııııı ile ilgili bilgi ve belgeler iııcelendi. Yapılaıı görüşmeler soııucuırda;

- lğdır İli, Merkez ilçesi, Çakırtaş Köyiinde yer alan, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak özel

ıııi.ilkiyete ait ıoı ada 7 parsel adı altıııcla I. grtıp koruı,ın-ıası gereklitaşınınaz ktiltürvarlığı olaraktesÇilli KulYusuf

l(iiıııbetinin korııır-ıa alanının belirlenı-ı-ıesine 1,önelik Korrınıa Bölge Kıırulu Mtidü.rltiğü'ııce YaPılan incelemede;

lıııclastro çalışıı-ıalaı,ı sot,ıutLı söz koııtısıı kiin-ıbetiıı parsel bilgileriniıı nıiilkiyeti lğdır İl Ozel ldaresiııe ait l03 ada l l

1ıaı.sel cılarak cleğiştiği aıılaşıldığındaı,ı tescilli ki.inıbetiı-ı tapu bilgilerinin l03 ada ll parsel olarak gİiı-ıcellenınesiııe,

İ.ilııı[-ıetiıı kcırı,ıı-ıra alaırıııııı ise ekteki koordiı-ıatlı kaclastral l-ıaritada düızenlendiği şekliyle belirlenmesiııe ve bu

cloğrtı l tııd a l-ıazırlaııaıı gtiı-ıcel tesci l fi şin iı1 uyglııı oldıığuııa,

-Tescilli künıbetin yer aldığı l03 ada ll parseliı-ı tapu ktitliğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPıı

\4iidiirliiğti,ııce "1 Grııp korıınm(ısI Gerekli Tcışınnıaz Kiittür Vurlığıdır," Şerhinin, tescilli klimbetin korı.ıma

ıılaı-ııııclalalan Iğclır iIi. Merkez ilçesi. ç'akııtaş l(öyiindeki özel nıi.ilkiyete ait l03 ada |2 parseliı-ı tapu kütüğtinün

şeı.lı ı,e beyaıılar lıaııesiı-ıe ise ,"l. Gı,ıılı Ktırıııııııcısı (jerekli Tıı,şııııııaz Kiilüiir Vrırlığının korunıa alanında

ktılıııcıkluclıİ" şeı.lıiııin koı,ıı,ılı-ııası ve soı"ıLıcuıldan Kurul Miidtirliiğü'ne bilgi verilınesine, tescilli kİimbete ve

lıtıı-rıı-ııa alaııına yöııelik her tlirlti fiziki ve inşai (tevhid,ifraz, kazı, soııdaj, onarıın, vb.) müdahale öııcesi Koruma

l,}i-ılge kurulundaı-ı iziı-ı alıııınasııla, ayrıca bahse konu kümbetin rölöve, restitüsyoır ve restorasyon projelerinin

ilgiİlerce hazırlatılarak değerlendirilmek tizere Koruma Bölge Kurulrına iletilınesine;
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