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Kars İ|i, Digor İIçesi, Merkez Mahallesinde yer alaıı ve herlıangi bir sit alanı içerisiııde kalınayan, mlilkiyeti
Maliye Haziııesine ait olup, l04 ada l64 parsel ile l03 ada2|7 parselde kayıtlı taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescil edilnıesi talebine ilişkin; Digor Cuınlıııriyet Başsavcılığı, Hazırlık Bürosu'nun 05.11.2020 tarih

ve 20201290 CBS sayılı soruşturıı-ıa dosy,ası. Kars Ktilti_iı, Varlık|arıııı Kortııııa Bölge Kıırulu Müdürlüğü'nün
l1.11.2020 tarilı r,e E.855428 sayılı göriiş talep 1,azısı. Kars Valiliği, İl Tarııı,ı ve Orınan Müdürlüğü'nün
24.10.2020 tarih ve E.36l9030 sayıIı görtiş yazısı, Kars Külttir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulıı Uzı-ııaırlarıı-ıııı

06.01.202l taıih i,e 546l43 sayılı raportı okıındrı. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler inceleııdi. Yapılaı-ı görüşıııeler

soı-ıucrıı-ıda;

- Kars ili, Digor İlçesi, Merkez Malıallesiııde yer alaıı, nıiilkiyeti Maliye Haziııesine ait olup, |04 ada 164

parsel iIe l03 ada 2l7 parselde kayıtlı yerleşinı yeri ile ınezarlık alaıııı,ı,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruı-ıra Kaııııııtı'ı-ıııı,ı 6' ıııcı nıaddesiı,ıde beliıtilen özellikleri taşııııası dolayısıyla aynı Kaııuı,ıun Tespit ve Tescil
ile ilgiIi 7 inci nıacldesi ve Korrııııı-ıası Gerekli Taşııınıaz Kiiltiir Varlıklarıııııı ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında
Yöııetıııelik tı},arıııca l. Derece Arkeolojik Sit Alanı oIarak tesciliııin uygun olduğıına, I. Derece Arkeolojik sit alaııı

sınırlarıııııı ekte yer alan koordinatlı krokide dtizenlediği şekliyle belirleııınesiııe, bu doğrultuda lıazırlanan sit

fişi ıı i ıı ı,ı},gtıIı o ldıığııııa.

- l. Derece Arkelojik Sit Alanı olarak tescili yapılaıı Kars İli, Digor İlçesi, Merkez Mahallesindeki l04 ada

l64 parsel ile l03 ada 2l7 parseliıı tapu ki.iti.iğiiı-ıiiıı şerlı ve beyaıılar lıaııesiııe ilgiliTapu Müdtirlüğii'ııce"I.Derece
Arkeoltılik Siü Alcınıclır." şerlıiııiıı koııı.ılıırası ve soırrıcııııdan Ktırul Mtidtirltiğiiııe bilgi verilııresiııe,

_ Kiilti_iı ı,e Tabiat Varlıklarını Korıııı-ıa Yiiksek Krırtıluııtııı 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararıırıı'ı l

iııci ıııacicJesinde yer alaıı Korunıa ve Kııllaıınıa Koşııllaı,ıı-ııır bu sit alaııı içiıı belirlenınesiııe ve 2863 SaYılı Külttir
ve Tabiat Vııriıklarıııı Koruııra Kanuııııııda belirleı-ıen siire zarfında l.Derece Arkeolojik Sit Alanınııı Koruıı'ıa

Aıııaçlı iı-ı-ıaı, Plaıııı-ıııı ilgili idaı,esiırce lıazırlaııarak değerlendiriln-ıek tizere Kurı.ılumrıza suııulırraSıı-ıa,

-I. Derece Arkeolojik Sit alanııra yönelik her ttirlti fiziki ve inşai (tevhid,ifraz, kazı, sondaj, onarıın, vb.)

ıuııdaı,ı iziıı alıırıırasıııa ,

a, ayrıca bahse konu al
il Özel idare iı-ırkanları

Kır

üyr
Tıığba TAMDOĞAN
Kars Mtize Mi-idi.ir V.

(İnıza)

I


