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KARS

Kars İli. Sarıkamış İlçesi, Aşağı Sallıpınar Köyüırde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde
kalı-ırayaıı aırcak koruı'ıması gereklİ taşıırmaz kültür varlığı olarak tescilli, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
l l 8 ada, l0 parseldeki yapının yapı grubuııtın, korı.ıma alanıııın belirlenmesine ve tescil fişinin
güıicellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarıııı Koruıııa Bölge Kurulu'nun 27.10,20l l tarih ve l5 sayılı
kararı, Kars Kültür Varlıklarıııı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.0l .202l tarih ve
548l80 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler inceleırdi. Yapılan gönişmeler sonucunda;

-Kars İli, Sarıkanıış İlçesi, Aşağı Sallıpınar Köyünde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde
kalırrayaıı aırcak koruıınrası gerekli taşınııaz kültür varlığı olarak tescilli, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
l l8 ada, l0 parseldeki taşınnazın yapı grubı,ınuır Külttir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurı.ılu'nlın 05.11.1999 tarih ve 660 savılı ilke kararı kapsanrıncla Il. Grup olarak belirlenmesine, korunra
alaırıırıı-ı ise ekteki koordiııatlı kadastral haritadaki dtizeırleırcliği şekliyle belirlenınesine ve bu doğrultuda
hazırlaı-ıan gtiııcel tescil fişinin Lıyglın olclı-ığıııra.

-Karar ekiııdeki koordiııatlı krokinin dikkate alınarak kadastro harici alanın tapu kütüğünün şerh
ve beyanlar kısmına "II. Grup Korunnıcısı Gerekli Taşınmcız Kalnir Varlığıdır." şerhinin ilgili Tapu ve
Kadastro M üd ıirliiğıiı-ıce konıılnrasına,

-Söz koııı"ısıı tescilli taşıırır-ıaz ve korııı,ııa alaı-ıııia yönelik yapılacak her türlii tiziki ve inşai müdahale
(bakıırı, onaı,ıııl, kazı, soııdaj. yeııi yapılanırıa, tevlrit, ifı,az vb.) öııcesinde Koruma Bölge Kurulundan iziır
alıııınasına, söz konı.ısu taşınmazın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturınası nedeniyle
taşıırnıaza yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili İl Özel İdaresi ve mülk sahibince ivedilikle
alıırmasına ve taşınınazın röleve, restitüsyon , restorasyon projelerinin ilgililerince hazırIatı|arak
değerlendiri lmek tizere Kurulumuza suırtılnrası ııa;
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