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36.00.269
Toplantı yeri

KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallede yer alan ve mülkiyeti Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğüne ait |96 ada,3 parselde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, ancak korunması
gerekli taşınmaz kültiir varlığı olarak tescilli taşınmazın yapı grubunun belirlenmesi, tescil fişinin
güncellenmesi ve kamu güvenliği amacıyla kapı ve pencerelerinin geçici olarak kapatılması talebine
ilişkiry Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'nun 03.07.2008 tarih ve 1003

sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun I9.|2.20I8 tarih ve 1996 sayılı kararı,

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.20|7 tarih ve 1832 sayılı kararı, Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının25.12.2019 tarih ve 572475 sayılı raporu

okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallede yer alan ve mülkiyeti Devlet Demiryollan Genel
Müdürlüğüne ait 196 ada,3 parselde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, ancak korunması
gerekli taşınmaz kültür vaılığı olarak tescilli taşınmazın 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 tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazın tapu

kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "Il.grup korunması gerekli taşınmaz

kültür varlığdır " şerhinin konulmasına,

-Söz konusu taşrnmazın kapı ve pencerelerinin açık olması ve can ile mal güvenliği açısından

tehlike arz etmesinin yanı sıra bilinçsizce yapı|an fiziki müdahalelerin önlenmesi ve taşınmazın daha

faz|a zarar görmemesi için karar ekinde teknik detayı belirtilen şekilde yapnm kapı ve pencerelerinin

kapatılmasırun uygun olduğuna, tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili
mülk sahibincehazırlatılarak değerlendirilmek izere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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GENEL TANIMI: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli eski Süt Fabrikası l9. yry. Baltık mimari tarzında kesme bazalt taş ku|lanılarak inşa edilmiştır
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Yapı günümüzde oldukça bakımsız olup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescile değer özelliklerini korumaktadır,
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süt Fabrikası
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Bötge Kurulu Müdürü

Kars ili, Merkez İlçesi, Yeni Mahallede yer alan ve l96 ada, 3 parselde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültUr

var|ığı olarak tesci|li eski süt Fabrikası l 9. yry. Baltık mimari tarzında kesme bazalt taş kullanılarak ınşa edilmiştir.
"T" planlı olan yapının çattsl günümüzde bulunmamakta ancak bazı bo|umlerin üst örtüsü beton tabla şeklinde
günümüze ulaşmıştır, Yapıda bulunan kapı ve pencerelere açıklıkları dikdongen formda açılmış olup oldukça bUyUk

boyutlardadır, Bu pencerelerin doğramaları demir malzemeden yapılmıştır. Yapının köşe taşları, pencere açıklığının
üzerindeki taşlar ve pencere denizliklerinin altındaki taşlar dışa çıkıntılı alarak yapılmış, bu da yapının cephelerine

hareketlilik kazandırmıştır. Yapının iç mekanı büyük bir solon ve bu salona açılan odalardan oluşmaktadır.
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Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN VEYA KURULUŞ

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
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