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KARS

Kars iüi, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Karayolları Genel

Müdürlüğü'ne ait olup, kadastro harici alanda kalan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan,

ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün (Karakurt II) yapı grubunun

belirlenmesi, tescil fişinin güncellenmesi konuları ile köprüye yönelik hazırlanan rölöve ve restitüsyon

projelerinin değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu'nun 04.07.2006 tarih ve 375 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun

|3.|2.2018 tarih ve 2317 sayılı kararr, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün

11.10.2019 tarih ve E.5303 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü uzmanlarının 30.10.2019 tarih ve 475752 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Karayolları Genel

Müdürlüğü'ne ait olup, kadastro hariçi alanda kalan ve herhangi bir sit içerisinde bulunmayan,

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün Karakurt II) yapı grubunun, Kültür

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı

kapsamında II. Grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescİl fişinin uygun

olduğuna,

-Söz konusu tescilli köprüye (Karakurt II) yönelik sunulan rölövede; plan, kesit ve cephe

çizimlerinde eksikler olduğu anlaşıldığından rölövenin ve rölöve doğrultusunda hazır|anan restitüsyon

projesinin uygun olmadığına karar verildi.
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