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Kars İli, Arpaçay ilçesi, Tomarlı Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 2529

parsele kayıtlı, herhangi- bir sit içerisinde kalmayan taşınmazln tescil edilerek YaPı grubu ve korunma

alanının belirlenmesi tİleplerin" İlişkirr; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün

25,03.2021tarih ve |255634 sayİlı görtış yazlsı, Kars İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İYileŞtirme

Müdürlüğünnn02.04.2021 tarih ve |63],uyrl, yurr.ı, Kars İl Tarım ve Orman Müdürtüğü'nün bila tarih

ve |662646 sayılı yaz|s|, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünnn24.05.202|

tarih ve 767050 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. YaPılan görüŞmeler

sonucunda;

- Kars ili, Arpaçay ilçesi, Tomarlı Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Oıta Malına ait 2529

parsele kayıtlı, herhangİ bir sit içerisinde kalmayan taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

ko.r.u kanunu,nun-6 n., maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından aynı kanunun

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

respit ve Tescili Hakkında yönetmelik uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline,

- Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 saYılı ilke kararı

gereğince tescili yapılan taşınmazın yapı grubunun I. grup ve korunma alanının ise-ekteki. koordinatlı

Loı.Ioe dtizenlendiği şekliyİe belirlenmesine, bu doğrultuda hazırlanan tescil fiŞinin uYgun olduğuna,

_Söz konusu2529 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu Müdürlüğü'nce
,,L Grup Korunması GerZküi Taşınmaz Kalt,t;r Varlığıdır." şerhinin konulması ve Sonucundan Kurul

Müdürlüğüne bil gi verilmesine,

_Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaza Yönelik her türlü fiziki

ve inşai (tevhid, ifİaz, kazı, sondaj, onarlm, ,b.; .tlduhale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin

alınmasrna izinsizmüdahalelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili idarece alınmasına;

karar verildi.
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