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KAlts

Kars İli, Seliır-ı İlçesi, Oltıklıı Köytinde yer alan ve lıerhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,
nıiilkiyeti Karayolları Geırel MüdLirlüğtiıre ait olup kadastro lrarici a]anda kalan ve korunması gerekli
laşıı,ııl-ıaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün koruına alanının ve yapı grubunun belirlenmesi ile tescil
fişiııiıı g|incelleırnresine ilişkin; Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın
l4.03.1980 tarilı ve l1789 sayılı kararı. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
tızııraıılarııııır l5.01.2021taril-ı ve 562334 sayılı raporı-ı okı,ındu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler inceleırdi.
Yııp ı [ iııı görtişıııe l eı, soırı.ıc lıırda;

- Kars İli, Selinı İlçesi, Olııkltı Köyiiııde yer alaıı ve l-ıerhangi bir sit alanı içerisiııde kalmayan,
nııilkiyeti Karayolları Geırel Müdürlüğüııe ait olup kadastro lıarici alanda kalan ve korunması gerekli
taşınnaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün sanatsal ve nıimari özellikleri dikkate alınarak Kültür ve
'fabiat Varlıklarıı-ıı Koruma Yüksek Kıırultı'ııun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsanıında

1,arpı grııbuırı"ııı ll. grııp olarak belirleırıııesiıre, korı"ıırıa alaıııııııı ise ekteki koordinatlı kadastral krokide
c,lıizeııleııdiği şeklivle belirleırırıesiıre ve [-ııı cloğrı"ıltııda l,ıazırlaııaı,ı g{.incel tescil fişinin uyglın oldrığuna,

-Korrııııırası gerekli taşınınaz ki.iltür varlığı olarak tesci]li köprünün bakımsız olnıası nedeniyle
köprtintiıı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarece lrazırlatılarak değerlendirilmek
iizere Kuruluınııza sunulmasına,

- Kortııııı-ıası gerekli taşınınaz k|ilttir varlığı olarak tescilli taşınmaz ve koruma alanına yönelik her

tiirli.i tıziki ve iıışai (tevlıid. ifraz,kazı, soııda.i. onalım, vb.) mıidahale öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan
iziır alıırırrasııra.
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