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KARS
Kaı's İli, SarıkaııııŞ İlçesi, İnkaya Köyü'nde yer alaır ve herhangi bir sit alanı içerisinde

kaln-ıaYan, mülkiYeti Kamu Orta Malına ait olup 116 ada l8 parselde kayıtlİkaya şapelinin korunması
gerekli taŞlnnraz kültür varlığı o]arak tescil edilerek yapı grrÜrnı-,, ve koruma a]anının belirlenmesine
iliŞkiıı; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kunılu vuatirı,ıgtı,nün l0.11.2020 tarih ve 850755
saYllı ve |6.11.2020 tarih ve 869218 sayılı göriiş talepyazıları, Saİıkamış Kaymakamlığı, Milli Emlak
Servis Şef'liği'nin bila taril-ı ve 7466 sayılı göriiş yazısı, Kars Külttir Varlıİ<larını Koruına Bölge Kurulu
ı-ızı-ıraıılarıırııı 06.01.202l tarih ve 5q,l+lİ ruy,İ, raporlı okı"ındı_ı. Konıı ile ilgili bilgi ve belgeler
irıceleıidi. Yapılan görüşnıeler soırucuıda;

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İırkaya Köyü'ırde yer alaır ve herhangi bir sit alanı içerisinde
ka|n-ıaYarı, ıı-ıtilkiyeti Kamu Orta Malıııa ait olup, 116 ada l8 parselde kayıtlılaya şapelinin 2863 sayılı
Kü]tür ve Tabiat Varlıklarını Koruııra Kanuııu'nun 6 ncı maddesinde belirt-ilen 

-özellikleri 
taşıjıgı

aıılaŞlldığıırdaıı ayı-ıı Kanlııruı-ı Tespit ,n,e Tescil ile ilgili 7 ıici ıııaddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz
Ktiltiir Varlıklarııiıır ve Sitleriı-ı Tespit ve Tescili Hakkında Yöııetmelik uyarlnca taşınmaz kültür varlığı
olarak tesciline,

-Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kaps ayan 660 sayılı ilke kararı
gereğince tescili Yapılaıı şapelin yapı grubunun I. grup ve koruma alanınİn ekteki koordinatlı krokide
gösterildiği Şekliyle belirleırmesiıre, bu doğrrıltııda hazırIanantescil fişinin uygun olduğuna,

-Tescili YaPılaıı Kaır-ıu Orta Malına ait l16 ada l8 parsel ııolıı taşınmazın tapu kütüklerinin şerh
\/e beYaırlar lraı-ıesiıre ilgili Tapu Miidtirlıiğti'ı-ıce ".l Grııp Korı.ınmcısı Gerekli Tcışınnıcız Krilnir
l/cıı'lığıdıı'." Şerlriıriır konulıııasıııa, soıı!ıclıııdaıı Kı"ırul Mücltirliiğüııe bilgi verilınesine, tescil edilen şapel
ve korı-ıı-ıra alanlııa yönelik lıer türlti fiziki ve iırşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale
öııcesi Korıııııa Bölge Kurulundan iziıı alınnrasına;
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