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Kars Kültiir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : l6.10.2üi9-192
Karar Tarihi ve No : l6.10.2019-2594

36.00.470
Toplantı yeri

KARS

Kars İli. Merkez İlçesi. ('ı-ıııılıiıriy,et Mahallesinde yer alan ve Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan,

mülkiyeti Maliye Haziıresiı,ıe a:t. 2]9 ııılıi 4 parselde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının

tescil fişinin güncellenmesiıre ilisıkiı,,: Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.08.2014

tarih ve 620 sayılı kararı. Erzurı_ıır-ı Kliltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.||.2002 tarih ve

l307 sayılı kararı. Kars K|iltür \/ırl,].larını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2017 gün ve 1852 sayılı

kararı. Kars Külttir Varlıkiırıı]ı \,-,"]_iı,]ıı1 Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.10.2019 tarih ve

442434 sayılı raporu oktındı_ı. K_.,,iı,.ı ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kars İli. Mç.rkez ilçesi. ( unıliuriyet Mahallesinde yer alan ve 229 ada 4 parselde kayıtlı,

mülkiyeti Maliye Hazinesiııe aiı oiııp. Koruma Amaçlı İmar Planı Erzurum 2.Idare Mahkemesi'nin

20|4lt46 Esas ve 20l5z3_]+ sa\ııı K-ı,aı,ı iptal edildiğinden. Kurulumuzun22.07,20I5 tarih ve 931 sayılı

kararı ile Geçiş Döıreıni Koruı,ı-ıa ı:sasiııri ve Kullanma Şartları belirlenen, akabinde 05.06.2018 tarihve
2124 sayılı kararı ile de Geçiş [)öırı,ı:ı. Koruma Esasları ve Kullanma Şartları giincellenen Kentsel Sit

Alanı içerisindeki kt)ıuııııııts. gcı,eliıi ,i_işınnaz kültür varlığı İçİn hazırlanan güncel tescİl fişİnİn uygun

olduğuna karar veri ldi.
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Kars lli. Merkez İlçesi. Cuııhuriyet MxhaiIesi. Kcntscl Siı A]aırnJ
lüğünü koruınaktad|r. Güntiıniiıe sağlaın cılirrtl, !.ı!,idn koru

]uiıiı]an ]2(/ ;iciı.-i parselde ka\,ütlı. korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapı bütünüyle

i,\ !.,rr,kli laşıi,]i,ı]|ız Külltir varlığı l994-0EV-KAR-072 albüm numarasıyla Kars Kışla Gazino Müdürlüğü

BAKIMlNDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ
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Bt.r(

Maliı,t, i1:.ziııesı
\']\1,il .\\ l ıN ulNll 

^R

]ıltık Mıııarisi tizelliklerini taşıınaktad|r. Baltık mimarı
ll.,ınli öge ler araslnda yer almaktadır,
ji Illin beşik çaıl ile önüldüğü görülmüştür. Dış cephe

ı,ıız,n l,ıeın on ıaratlnda bir adet ve arka tarafında iki
ı']l!' !'k lcnti l!'r ıIevcuttur,

Yapının en nitelikli vtınıı dıs .!,|]llusül]|ıi . ,|,] :]] .]., \(,l i i!|l dikdilngen tbrında olan pencerelerdir. Pencereler

dar olup birbirini tekrarlavan liııııı]ırlı ö11 \j ari.]'il li],,] c!,lrİede sıra|aıııııştlr. Pencerelerin üzerinde dekoratif
aınaçlı kilil laşları kullanıln,ıişitı Soz konustı pellcerclçı J!,koratit'aünaçIı kullanılarak cepheye zengin bir
hareketliIik kazandırıl,ıüŞtlr . Kıliı taşları Lilcrll]de iırın bi,iırİ.,t,l herhangi [ıir yazl bulunmamıştlr. Pencere altlarında
yekpare taş denizlikler yer ılıııaktadlr. A\ rıcı liıtIırİ lıtr[ıırindçı,ı avıran kat silınesi cepheyi yatay olarak

kuşatmaktadır,

Kars İlı. \1erkez İiçg.,, i ,,,,,ı,..,,.., ,,,.

ması gereklı taşlnmaz k[ihiir !arllğl (llın \.üı

Kars'ın geIeneksel kenı dt,ıkıısıınu tıınanılır ı
fesciIli taşınınazın dikdörtgeı; iılanlı. iki kaı tıiJıığii

düzgün kesıne bazalı taşından rap;lnı;şıır l ış
et giriş kapısı bulıını,ııakt:ıdıı )'ı;ıııııı,ı :ıı,l

,\- .,, 5l[ .\liıiiülid.r irulunan 229 ada. r1 parselde kayıtlı,
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KONTROL EDEN
K. Zetnel Abidin YAŞLI

Bölge Kurulu Müdürü
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