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KARS

Ardahan ili, posof İlçesi, Kumlukoz Köyünde yer alan ve özel mülkiyete ait l01 ada3|,32,34 Parsel,

Maliye Hazinesine ait l01 ada 33 parsel ile Kamu Orta Malına ait l0l ada 49 parsellere kayıtlı, L Derece

Arkeolojik Sit Alanının sınırlarının güncellenmesi, sit içerisindeki anıt yapının grubunun belirlenmesi, tescil ve sit

fişlerinin güncellenmesi taleplerinİ ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun

l0.05.2002 tarih ve l233 sayıfı, 24.1|.2005 tarih ve 216 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklannı Koruma Bölge

Kurulu Müdürlüğünnn26.04.2017 tarih ve l653 sayılı kararı, Kars Kültür Varhklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü uzmİnlarının |7.06.202l tarih ve 798585 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Ardahan İli, posof İlçesi, Kumlukoz Köyünde yer alan ve özel mülkiyete ait l01 ada3|,32,34 Parsel,

Maliye Hazinesine ait l0l ada 33 parsel ile Kamu Orta Malına ait l01 ada 49 parsellere kayıtlı, I. Derece

Arkeolojik Sit Alanının sınırlarınİn ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği ŞekliYle

güncellJnmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel sit fişinin uygun olduğuna, sit iÇerisindeki anıt olarak tescilli

ğapel kalıntısının yapı grrdunm ise Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulunun 05.1 1.1999 tarih ve

6oo say,ı, ilke kaİarİ kİpsamında II. Grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda düzenlenen günceltescil fiŞinin

de uygun olduğuna,

- Söz konusu l01 ada 3|,32,33,34,49 parsellerin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğü,nce "I. Derece Arkeotojik Sit Alanıdır." şerhinin konulması ve sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne

bilgi verilmesine,

_ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 saYılı ilke kararının l

inci maddesinde yer alan Koruma ve Kullanma Koşullarının bu sit atanı için belirlenmesine ve 2863 SaYılı Kültür

ve Tabiat varlıklarını koruma kanununda belirlenen süre zarfında I.Derece Arkeolojik sit A|anının koruma

Amaçlı İmar Planının ilgili idaresince hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına,

_I. Derece Arkeolojik Sit alanınayönelik hertiirlü fiziki ve inşai (tevhid,ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.)

müdahale öncesi Koruma"Bölge Kurulund an izin alınmasına ve her türlü fiziki müdahaleYe karŞı gerekli güvenlik

tedbirlerinin il gil i idarelerce al ınmasına karar veri ldi
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