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Kars İli, Sarıkanıış İlçesi, İııönti Malrallesinde yer alaıı ve mülkiyeti Sultan Murad Han-ı Salis Bin
Sı_ıltaıı Selinı Han Vakflna ait 48 ada 2 parselde kayıtlı olup lrerhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak
lI.A3 grlıp korrıırıırası gerekli taşıırı-ııaz ktilttir varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanıırın
belirleırı,ıresi ve yapi grubı.ı ile tescil fişiııin glincelleırmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarıı-ıı Korunıa Kurıılu'ırun 05.12.1985 tarih ve 1607 sayılı kararı, l1.10.1993 tarih ve 582 sayılı
kararı,20,09.1994 tarih ve639 sayılı kararı,29.04,2005 tarih ve97 sayılı kararı,|5.07,2005 tarih vel73
sayılı kararı , Kars Ktiltür Varlıklarıırı Koruırra Bölge Kurulu'nuır 27.10.20ll l tarih ve 12 sayılı kararı,
27.09,2017 tarih ve 1824 sayılı kararı . Kars Kti]tiir Varhklarıırı Korunra Bölge Kurulu Müdürlüğü
ı_ızıı-ıaırlarıırın 21.01,2021tarih ve 570722 sayılı raporı-ı oktıırdu. Koıru ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapı lan görıişıııeler soııı-ıclında]

-Kars ili, Sankamış İlçesi, İnönü Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Sultaı-ı Murad Han-ı Salis
Biıı Sultaır Seliıı Han Vakfına ait 48 ada 2 parselde kayıtlı olup herhangi bir sit içerisinde kalmayan
aırcak ILA3 grup korunması gerekli taşıırnıaz kültür varlığı olan tescilli taşınmazın yapı grubunun Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Korunra Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayıh ilke kararı kapsamında

IL Grup olarak güncellenmesiıre, korııma alanıırın ise ekteki koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği

şekliyle belirlerımesiıre ve bı-ı doğruıltuda l-ıazırlaııaır gtiııcel tescil fişiııin uygun olduğuna,

-lI. grııp korııı-ın-ıası gerekli taşınıı-ıaz ktiltiir varlığı olarak tescilli taşınmazın yer aldığı 48 ada 2

parseliıı tapıı ktittiğüntiır şerh ve beyaıılar lranesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "IL Grup Korunmast
Gerekli Taşınıııaz Kılmr Varlığıdır." şerlrinin konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne bilgi
verilmesiıre, söz koııı"ısu taşınmazın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniYle

taşınnaza yöııelik gerekli giiveı-ılik tec,lbirleriııin ilgili Belediye ve ıııülk sahibince ivedilikle alınmasına ve

taşıtıılıazııı röleve. restittisyoır , restoras),on pro.ieleriııin ilgilileriı-ıce hazırlatılarak değerlendirilmek üzere
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