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Kars iti, Selim İlçesi, Koyunyurdu Köyünde yer alan herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak

korunması gerekli taşınmaz kültür vartıgı olarak tescilli kadastro harici alandaki KoYunYurdu KöYü Şehitliği'nin
tapu bilgileİinin güncellenmesi, yup, g*bu ile korunma alanının belirlenmesi ve tescil fiŞlerinin güncellenmesi

taiebine-ilişkin; Eizurum Kültür ve-ıabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.03.2011 gün ve 2242 saYı|ı kararı,

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.02.20|2 tarih ve 92 sayılı kararı, Kars Kültiir Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzİranlannı n 04,06.202l tarih ve 782509 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

_ Kars iıi, Seıim ilçesi, Koyunyurdu Köyünde yer alan herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak

korunması gerekli taşınmaz kıiıttı, uarlığ, olarak tescilli Koyunyurdu Köyü Şehitliği'ne Yönelik saYısallaŞtırma

çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede.bahse konu Şehitliğin l07

uou'so parsel olarak tespiti yapılmışsada şehitliğin l07 ada 56 parselde değil kadastro harici alanda kaldığl

anlaşıldğından taşınmazİiıgİı.İinin tu doğrultuda güncellenmesine, 107 ada 56 parselin tapu kütüğünün Şerh ve

beyanlar" hanesindeki "Korunması GereHi Taşınmaz Kültür Varlığıdır. "Şerhin ilgili TaPu Müdürlüğünce

kaldırılmasına,

_ Koyunyurdu Köyü şehitliği'nin yapı grubunun Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, _Bakım ve

onarımlarını kapsayan 66d sayılı ilkİ kararı'geregince I. grup olarak, korunma alanının ise ekteki koordinatlı

kadastral haritada düzenlendiğ-i şekliyle belirlenmJsine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fiŞinin uYgun

olduğuna,

_karar ekindeki koordinatlı krokinin dikkate alınarak kadastro harici alanın tapu kütüğünün şerh ve

beyanlar kısmına ,,L Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." Şerhinin ilgili TaPu ve Kadastro

Müdürlüğünce konulmasına,

_Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Koyunyurdu Köyü Şehitliği ve korunma alanına

yönelik her türlü r,İlı.i ,e inşai (tevhid, ifraİ kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge

kurulundan izin alınmasına ve her türlü izinsiz müdahaleye karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili idarece

alınmasına;
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