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KARS

Kars ili, Digor İlçesi, Ereıı Köyü'ı-ıde yer alaıı ve lıerlıaııgi bir sit alanı içerisinde kalmayan, ınülkiyeti
Maliye Haziııesiı-ıe ait olup l07 ada l31 parselde kayıtlı kale yapısıırııı koruııması gereklitaşınınaz kültür varlığı
olarak tescil edilerek yapı grubrııırııı ve korı.ııııııa alaırııııır belirlenınesi talebine ilişkin; Kars İl Ktiltiir ve Turizm
Mticltirli.iğii'ntin l9.||.2020 tari|ı ve E.8'79697 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Külttir Varlıklarını Koruma Bölge
Kurıılıı Miidiirltiğti'nüıı 02.12.2020 tarih ve E.g|73l4 sayılı göriiş yazısı, Kars İl Özel İdaresi İıııar ve Keııtsel
İyileştirnıe Mtidürli.iği"i'ıı|in 07.12.2020 tarilı ve 6265 sayılı görüş yazısı, Digor Kaymakamlığı Milli Emlak

Şefliği'nin 01.0|.2020 tarih ve 548536 sayılı görüş ya^g, Kars Kültür Varlıklarını Koruına Bölge Kurulu
rızıııaıılarıırııı 07.01,202l tarih ve549440 sayılı raporu okuııdu. Koııu ile ilgili bilgi ve belgeler incelerıdi. Yapılan
göriişnıe Ier soıı ııcı,ıııda;

- Kaı,s ili, nigor İlçesi. Eı,en Köyi.i'nde yer alaıı ve herhangi bir sit aIaııı içerisinde kalınayaır, ınülkiyeti

Maliye Hazinesiııe ait olup l07 ada l3l parsele kayıtlı kale yapısınııı 2863 sayılı Ktiltür ve Tabiat Varlıklarıııı
I(orrııııa Kaıııııırı'ıııııı 6 ııcı ıııaddesiııde belirtiten özellikleri taşıdığı aıılaşıldığından aynı Kaııtıırıııı Tespit ve

Tescil ile ilgili 7 nci nıaddesi ve Koruıııııası Cerekli Taşıı-ınıaz Külttir Varlıklarınııı ve Sitlerin Tespit ve Tescili
Flakkında Yönetn-ıelik uyarınca taşııırııaz kültiir varlığı olarak tesciline,

_ Killti.ir Varlıklarıııııı GrtıpIandıı,ılıııası, Bakın-ı ve Oııarıııılarıııı kapsayan 660 sayılı İlke kararı gereğİnce

tescili 1,apılaıı kaleııiıı 1,apı grubtınıııı I. grııp ve kortııııııa alaııııııı-ı ekteki koordiıratlı krokide gösterildiği ŞekliYle
bel irleıııııesiııe, bu doğrultııda lrazırlaııaıı tesci l fişin in uygu|1 olduğuııa.

- Tesciliyapılan nıtilkiyeti Maliye Haziııesine ait l07 ada l3l parsel ııolu taşııımazın tapu kiitüği,intin Şerlı

ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğti'ııce "/. Grup Korunmax Gerekli TaŞınmaz Kültür Varlığıdır."

şerlıinin konrılıııasıııa, soırrıcııı-ıdan Kurrıl Mi-idürltiğüııe bilgi verilınesiıre,

-Korrınınası gerekli taşııımaz ktiltiir varlığı olarak tescil edileıı Kaleye ve korunına alaıııııa Yönelik lıer

tiirlti tlziki ı,e iıışai (tevhicl, ifl,az. kazı. soncla.j, oııarıIıı, vb.) nıiidalıale öncesi Koruma Bölge Ktırulundarı izin

ırlıı-ııııasıı-ıa r,e her tiirli.i flziI<i ıniic|ahaleie kaı,şı gerekli gi-ivenlik tedbirleriııiıı ilgili idarelerce alıırıııasılla, aYrlca

balıse koııtı alaırda tespiti yapılaıı kaçak kazı çİ,kİ,rIrr,n,n ise ilgili Miize Miidürliiğii denetiıniııcle ve ilgili İl Özel

İdare i ııı kaıı ları i le kapat ı l ırıas ı ır ıır sağlaırmas ıııa;

karar verildi.
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