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KARAR

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çetinsuyu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan,

mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait, |75 ada,3 parsele kayıtlı, II. grup korunması gerekli taŞınmaz

kültüİvarlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının ve tescil fişinin güncellenmesine iliŞkin; Erzurum

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.05.2009 tarih ve 1307 saYılı kararı, Kars

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05.20|6 tarih ve l33l sayılı kararı, Kars Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının21.06.2021 tarih ve 80l266 saYılı raPoru

okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çetinsuyu Köyünde yer alan ve herhangi bir sit iÇerisinde kalmaYan,

mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait, 775 ada,3 parsele kayıtlı, II. grup korunması gerekli taŞınmaz

kültüİvarlıgı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği

şekliyle güncellenmesi ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

-II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın yer aldığı |75 ada,

3 parselin tapu ktıttıgünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'rıce "II. GruP Korunmast

Gİrekli Taşıİmaz rİınr Varlığıdır," şerhinin konulmasına ve tescilli taşınmazın koruma alanında kalan

özel mülkİyete ait 175 ada, 5 parsel ile mülkiyeti maliye hazinesine ait I'75 ada 4 Parselin taPu

kütüklerinin şerh ve beyanlar hanesine ise "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının Korunma

Alanında Kalmaktadır.'; şerhinin konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine,

tescilli taşınmaza yönelik her ttirlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, Vb.) müdahale

öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına her türlü izinsiz müdahalelere karŞı gerekli güvenlik

tedbirlerinin ilgi idarelerce alınmasına;

karar verildi.
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