
T.C.
rürrün vp runizM BAKANı,ıĞı

Kars Kültür Varlıklarınr Koruma Bölge Kurulu
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KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesinde yer alan ve 366 ada 8 parselde kayıtlı, Kars
Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan, özel mülkiyete ait Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığının koruma grubunun ve tescil fişinin güncellenmesi ile tescilli parsel üzerinde yer alan eklentiye
yönelik konunun değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 09.11,2002 tarih ve 1307 sayılı,23.06.1988 tarih ve 88 sayılı kararları, Kars Kültiir
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.07 .20|9 tarih ve 2525 sayılı kararı, Kars Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nin 25.10.2019 tarih ve E.18058 sayıl| ya^ ve ekleri, Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanmın I4.||.20|9 tarih ve 504722 sayılı dosya
sunum raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesinde yer alan ve 366 ada 8 parselde kayıtlı, özel
mülkiyete ait olup, Koruma Amaçlı İmar Planı Erzurum 2.Idare Mahkemesl'nin 20|41146 Esas No ve
20|51334 numaralı kararı ve Erzurum 2.İdare Mahkemesi'nin201416 Esas No ve 20151346 sayılı kararı
ile iptal edildiğinden, Kurulumuzun 22.07.2015 tarih ve 931 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma
Esasları ve Kullanma Şartları belirlenen, akabinde 05.06.2018 tarih ve2|24 sayılı kararı ile de Geçiş
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları güncellenen Kentsel Sit Alanı içerisindeki 2 Al grup
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında II. Grup olarak
güncellenmesine ve bu doğrultudahazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Tescilli yapının parselinde yer alan ve Kurulumuzun 3 |.07 .2019 tarih ve 2525 sayılı kararında
bahsi geçen depo niteliğindeki eklentinin ne zaman yapıldığının ilgili Belediyesince tespit edilemediği
anlaşıldığından söz konusu tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanarak
Kurulumuza sunulmasından soffa eklentiye yönelik karar alınacağına, korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın parselinde bulunan eklentinin caddeye bakan açık kısımları ise
can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden geçici olarak ahşap veya sac malzeme ile
kapatılmasına;

karar verildi.
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ffiiirıcsindc y,o alan ve tıpünurı 366 adı 8 pıısclinde kıytlı koıunması gefakli

ıışınııuz koltoı rırlığı olarek ıc§illi uışınıııaz l 9_yy. Bıltık mirırafi O§lubund& Kuzeydoğu re Cüneybalı _!'önünde

uıaııımış otııp dikdörtgcn pıaİlt inş edilmlştır. Yaptnın Gazi Am€t Muhtaf P8şi ve KOçük Xezım Paşa Cddelcrınc
hı.ın ccphcl€ri kğsmö ıİştsn diğür cephelerı moloz uştan !ğpılmışıır. Gaaı Ahmct Mahı8, Paşa caddesine bakan

çsüc§i* aıt kstıa ?, ü§t katt8 6 olmek ozeıe l 3 adt* yuvırlak kanerli pcırcereyğ. KOçOk Kaİım Paşa Caddesıne

b*}ııı cşhcsin& i§r 8ıta kıüB 4, {ı§t ksüı 4 oımak üzerc toplarn t adet pĞncefeyc yeİ verllmıştır. Bu pücere

çıklı}lınnın kcıııerinin etrafını dolaşan kavisli silme ve kemcr kili uşlan dışa dogru çıkıntlı olarak yapılıııştır

Ayncı bu cçhcd* ya|aırcı şttıunlr vc çatıya geçiş clananı ola,at kdcıncli silmc kullanılmış olııp cşhe duvırları

çüı !.vi)§ir&ı ilçri doğu tşınıııat babr taşıanyla 3onlandlnımıştır. Yapının giriş kıpısı Gazı Ahmet Muhıar
pışı Caaff*iııc b*ın cephdet verilmişıir Yapının Kuıey ve Doğu cıplerinin birlşti§,i ycr oval olarık yapılmış

otup burıdı i}İnci kıtta bir ıda bılkoıı }trleştırilmişıir.
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