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KARs

Kars İli, Digor İlçesi, Varlı Köytinde yer a|an I78 ada 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Varlı Köy
Tizel Kişiliğine ait, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, ancak korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının, yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin
güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültilr ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2009
tarih ve 1438 sayılı,29.04.2010 tarih ve 1647 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınınl2.II.2019 tarih ve 500455 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Digor İlçesi, Varlı Köyünde yer alan l78 ada2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Varlı Köy
Tüzel Kişiliğine ait olup herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, ancak Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2009 tarih ve 1438 sayılı kararı ile korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazm yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında I. Grup olarak
belirlenmesine,

- Tescilli taşrnmazrn koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritada hazırlandığı şekliyle
belirlenmesine ve bu doğrultudahazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

- Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli |78 ada 2 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar
hanesine ilgili Tapu Müdürlüğünce "I. Grup korunması gerekli taşınmaz kiiltar varlığıdır" şerhinin ve
tescilli yapnm koruma alanında kalan özel mülkiyete ait, |78 ada 1 ve 3 parsel i|e 179 ada 4 parselin tapu
kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine "korunması gerekli taşınmaz kllmr varlığının koruma alanında
kalmaktadır. " şerhinin konulmasına,

- Söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında kalan parsellerde yapılacak her türlü fiziki ve inşai
müdahale (bakım, onaflm, kazı, sondaj, yeni yapılanma, tevhit, ifraz vb.) öncesinde Koruma Bölge
Kurulu' ndan izin alınmasına;

Karar verildi.



At,Rt;PA KoN§trJ DoöAL VE KüLTüREL VAR.L|KLARI KöR.uMA §NVANTSRİ D.K v K.E ı,\\ A\rt-R ]\o
A NtTT,a,ııKİü,f VARLİKLAR! VE (lfiİiEL HAR.frA No.

!.tRı.,ı KÖ} l' t x ı
il_,l: KAR.§ ıl.ÇE§İ Dl6()R

P,(Rs! l ıAoA ı7ı
}i^lHlıtrı

PAFTA

ll.(inıp

7. ıe l0. r.1^nt:vARLl 
KÖYf,

cAMİ
Y^PıM,rARıHl

OENEL TANIIü: liıç plarılı, tlk ıp§isli ve orijınıldt kubheli olırai kili§c olaıük kullınılmak içın inşa «lilen },üpt güntıüü?dĞ cnmı olarak lullaııılmakıodır.

Ylİx API

c

x
l

üST YAPI EMF

c
x

C

x^riğ ıLı. tıK}(ıi LÇIa|. VR. KoYO ffirl
xc)*uNMAa§l

1ıq.

t ,/ı

,?ğrı

ı
f-'

ffi

.--i'-
,İ

,l

, 7üı

ıö93

aılra

taat

i-*EB*§.b
.*._..k5k5

ffi--
Yıpl bütününc bkıldı$ndı sığlam ve İiorunaklı durumüdır

iNrf

YAPu§ffiA,ınA§

Attğ{ltrJ,§D,t
!ğ vğ vğ vü

oRJb.ıAL KuLLANlMl

K||i§e
ı
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kııç ıtşiıc ıçıİııı h§ kollınnın gm ekıeıılşıııdt bircr pcn§.Ic ver aıır. Bugtın ppıla gırış luıel hıç koluıxlan

ıçıbı kşıdııı uğönır. öriJinıt gtriş kıpısının doğusundı bir goncş §aıti, ğrm€rııGc yaıı. bır kş [iguru, htla} ve
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