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Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı Tarihi ve No z 30.03.2021-228
Karar Tarihi ve No : 30.03.2021-3135

Igdır ili, Merkez ilçesi, Yaycı Köyü'nde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan, mülkiyeti
yaycı Köy Tüzel Kişiliğine ait |22 ada 2 parsele kayıtlı mezarlığın korunması gerekli taşınmaz kültür varhğı

olarak tescil edilerek yapı grubunun ve korunma alanının belirlenmesi ile bu mezarlık alandaki koÇ baŞlı mezar

taşlarının taşınması taleplerine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nnn 17.02.202l tarih ve l13339

sayılı yazısİ ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nnn 23.02.2021 tarih ve

ıİszqzı sayılı görüş yaz.sı,lgdır il Özel idaresi, İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü'nnn25.02.202l tarih ve

978 sayıh görüş yazısİ, Kars rtilttı. Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.03.2021 tarih

ve o+İıqolayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüŞmeler sonucunda;

_ Iğdır ili, Merkez i1çesi, yaycı Köyü'nde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmaYan, mülkiYeti
yaycı rtı/rtizel Kişiliğine ait l22 ada 2 parsele kayıtlı mezarlığın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koiuma Kanunu,nun-6 ncı maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından aYnı Kanunun TesPit ve

Tescil ile ilgili 7 nci maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin TesPit ve Tescili

Hakkında Yönetmelik uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline,

_ Kültür Varlıklarının Gruplandırılınası, Bakıın ve Oırarımlarını kapsayan 660 saYılı ilke kararı gereğince

tescili yapılan mezarlığın yup, grrbrnun I. grup ve korunma alanının ise ekteki koordinatlı krokide düzenlendiği

şekliyle belirlenmesiııe, bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

_Söz konusu l22 ada2 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "İ
Grup Korunması Gerekli Taşıİmaz Kültİr Varlığıdır." şerhinin konulması ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne

bilgi verilmesine,

_Mezarlık alandaki bağımsız ve korunaksız durumdaki 3 adet koç başlı mezar taŞının bulundukları Yerde

korunmalarının mümkün olmİığı ve fiziki müdahalelere karşı korumasız vaziyette oldukları anlaŞıldığından, bu

mezartaşlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma.Kanunu'nun?9l:i maddesi kaPsamında İlgili

Müze Müdürlüğü,nün denetiminde ve müzenin uygun göreceği bir yere ilgili il Özel idaresi imkanları ile

taşınınasına,

-Korunınası gerekli taşınmaz kültür varlığ ı olarak tescil edilen mezarlığa yönelik her türlü fiziki ve inşai

(tevhid, ifraz,kazı, sondaj, onarıın, vb.) müdahale öncesi koruma Bötge kurulundaır izin alınmaslna ve her türlü

fiziki ınüdahaleye karşı gerekli güvenlik tedbirlerin alınmaSına,
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