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KARs

Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesiııde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait790 ada l
parselde kayıtlı, herhangi bir sit alaırı içerisinde kalmayaıı ancak Il. grup korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescilli Tenrur Paşa Tabyasırun koruma alanının belirlenmesi ile tescil fişinin
gtincellenmesine ilişkin; Erzurum Kiiltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nrın 02.11.2006
tarilı ve 421 sayılı.23J22006 tarih ve 501 sayılı, 08.02.2007 tarih ve 523 sayılı, l0.09.2008 tarih ve
l02l sayı|ı. l0.09.2008 tarih ve 1022 sayılı, 14.11.2008 tarilr ve lll0 sayılı,27,06.2011 tarih ve 2308
sayılı kararları. Kaı,s KtiltLir Varlıklarıııı Ktıruırra Bölge Kı-ırrılrı'ırı"ın 25,03.2015 tarih ve 830 sayılı,
27.09.20l7 tarilı ve l825 sayılı kararları, Kars Kültiir Varlıklarıııı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğti
ı-ızmanlarının l9.0l .202| tarihve 565472 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görtişmeler sonucunda;

-Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait790 ada
l parselde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan aııcak II. grup koruırması gerekli taşınnıaz
ktilttir varlığı olarak tescilli Tenrur Paşa 1'abyasıııııı korı-ıırra ı,ılanıırın ekteki koordinatlı kadastral haritada
dtizenleııc,liği şekliyle belirleıınesiııe ve bu doğrı"ılttıda hazırlaııaır gtiırcel tescil fişinin Lıygun olduğuna,

-Ayrıca koruırması gerekli taşınnraz kültür varlığı olarak tescilli 790 ada l parselin tapu
kütüğüntin şerh ve beyanlar hanesine " II grup korunması gerekli taşınmaz kaltur varlığıdır, " şerhinin
konulmasına, tescilli parselin koruma alanında kalan ve ekli krokide ada-parsel bilgileri belirtilen
parsellerin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar lranesiıre ise " 1/. grup korıınması gerekli taşınmaz ktiltar
ı,cırlığıııın korıııııtı alcınındcı kcılıııtıküqclıı,. " şerhinin konı"ılınasııra. tescilli parsele ve koruma alanıııa
1,önelik lıer ttiı,li.i fıziki ve iıışai (tevhid. itı,az. kazı, soııdaj. onarlm, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge
Kurıılı-ı' ırdaır iziıı alınmasııra:
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