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Kars İli, Selin-ı ilçesi, Laloğlu Köyi.i'ncle yer alaıı, lıerhaııgi bir sit alaı,ıı içerisinde kalmayan, mülkiyeti

Kaı-ıırı orta Malıııa ait l53 ada219 parsel i]zeriııdeki kale yapısıı-ııır ve özel mülkiyete ait l53 ada l93, l95,196 ve

l97 parseller iizerincleki yapı kalıntıları ile kurgaır yapılarııı l. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilıı-ıesi

talebine ilişkiıı; Kars Kıilİıir Varlıklarıııı Korrıırıa Bölge Kurulu Mi-idürli-iğü'niiıı 04.|2.2020 tarilı ve 926965 saYılıı

görtiş yazıİı, Kars İl Özel idaresi İıırar ve Kentsel iyileştirnıe MtidiirIiiğii'niin 09.|2.2020 tarih ve 6321 saYı|ı

ğo.ıiş yur,r,, Seliın Kayınakan-ılığı Milli Eııılak Servis Şefliği'nin l5.|2.2020 tarih ve 8055 saYılı görüŞ Yazısı,
knr, (ıiıtıi, Varlıklarınİ Korrııı-ıa Bölge Kurulıı Mtidiirli.iğLi uzıı-ıaıılarının 05.01.202l tariIı ve 54484T saYılı raPoru

oktıı,ıdıı. Koıııı ile ilgili bilgi ve belgeler incelerıdi. Yapılan görtişnıeler soıırıcuııda;

- Kars İıi, Seıiın İlçesi, Laloğlu Köyü'ııde yer alan, I-ıerlıangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiYeti

Kaıııu oıta Malıı-ıa ait l53 ada219 parsel iizeriııdeki kale yapısııııı1 ve özel mülkiyete ait 153 ada l93, l95,196 ve

l97 parselter i,izerincleki yapı kalınİıları ile ktırgaıı yapılarıı-ı I. Derece Arkeolojik Sit PotansiYeline sahiP olması

ve zÖo; sayılı Ki.iltiiı-ve Tatiat Varlıklarıııı Kortıııra Kaııııı-ırı'ııı,ııı 6 ııcı ıııaddesinde belirtilen özellikleri taŞıınası

ıloIar,ısıı,Ia al,ı-ıı Kaıııııııııı Tespit ve Tescil ile ilgili 7 ııci ınaddesi ve Koruı-ııııası Gerekli TaŞıııııraz KüIttir

Vııı.lıklııı.ıııııı ı,e Sitleriıı Tespiİ ı,e Tescili 1-1akkında Yönetıııelik tı),arıırca ekte yer alaıı koordinatlı kadastral

hııı.itacla cltizeııleı-ıeıı şekliyle alaıııı-ı l. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve btı doğrııltuda hazırlaıraıı sit fiŞinin

tıygLııı oldtığtıııa,

- I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen l53 ada l93, l95, 196, l97 ve 219 Parselleriıı taPıı

ktitiiğtiniin şerh ve 1ıeyanlar Iıaııesine ilgili 1'apıı Müdiirlüğü'ııce "/. Derece Arkeolojik Sit Alanıclır. " Şerlıiı-ıin

koıııılıııasıııa r,e soııtıcrıııdaıı ktırııl Miidtirltiği.iııe bilgi verilıııesiııe.

- K[iltiir ve,[,abiat Vııı.lıklarıııı Korı,ııı-ııı Yüksek Kurı,ıltıırtıı,ı 05.11.1999 tarih ve 658 saYılı ilke kararıııın l

iııci ıııacldesiııcle yer alaıı Korrııı,ıa ve Kııllaıııııa Koşullarınııı [-ııı sit alaııı için beIirlenıı-ıesiııe ve 2863 SaYılı Kültür

ve Tabiat Varlıklarını Korııma Kaıruı,ıuırda belirleııeıı siire zarfıııda l. Derece Arkeolojik Sit Alaıııırıır Koruırra

Anıaçlı iıııar plaırıııın ilgili idaresirıce lrazırlaııarak değerleııdirilıırek üzere Kurulrımuza suııulmasıııa,

ik her ttirlii fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, soırdaj, oırarım, vb.)

iır alıııırıasııra ve lıer ttirli.i flziki ntidal-ıaleye karşı gerekli gtivenlik

bal-ıse ltoııtı alaı-ıcla tespiti 1,apılan kaçak kazı çukurlarınııı ise ilgili
ii]aı.e ıınkalıları ile kapatılı,ılasıırııl sağlaılı-ılasıııa karar verildi.
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