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Kars İli, Sarıkamış İ|çesi, İnönü Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 35
ada l parsele kayıtlı olup herhangi bir sit içerisinde kalınayan ancak l.grup korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesi talebine ilişkin;
Gayrimenkül Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 19.07.1985 tarih ve l295 sayılı kararıyla koruma grubu
2- A2 olarak belirlendiği, daha sonra yapı grubunun Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
1 8.04.20l3 gün ve 3 l 1 sayılı kararıyla I. grup olarak güncellendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür
ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulu'nun 22.11.1985 tarih ve 757 sayı|ı kararı, 24.04.1986 tarih ve 2208
sayılı kararı, 15.05,1986 tarih ve 224l sayılı kararı,, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun
26-2'7 .05.|988 tarih ve 59 sayılı kararı, 04.10.1991 tarih ve 377 sayılı kararı, 20.03.1992 tarih ve 429 sayılı kararı,
l6.0'7.|993 tarihve57l sayılıkararı, l0.09.2007tarihve726sayı|ıkararı,KarsKültürVarlıklarııııKorumaBölge
Kurulu Müdürlüğü 07,01.2021 tarih ve E.1018439 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarıırı Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarının 23.02.2021 tarih ve 621374 sayılı raporu okundu. Koııu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 35

ada l parsele kayıtlı olup herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak l.grup korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği şekliyle
belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tesciI fişinin uygun olduğuna,

- I. grup korunması gerek|i taşınınaz kültür varlığı olarak tesciIli taşınmazın yer aldığı 35 ada l parselin

tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "/. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığıdır." şerhinin konulmasına,

- 35 ada 1 parselin koruma alanında kalan Maliye Hazinesine ait32 ada 6 parsel ve tüzel kişiIiğe ait32 ada
8 parsel ve özel mülkiyete ait36 ada22,72,7,8 parsellerin,43 ada42,32,30,37,4'7,2,37 parsellerin tapu kütükleriııin

şerh ve beyanlar hanesine ise ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültiir Varlığının
Korunma Alanında Kalmaktadır." şerhinin koııulmasına, soırucundaıı Kurul Müdürlüğüne bilgi veriIınesine, tescil
edilen taşınmaza ve koruma alanına yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, oııarım, vb.)
müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alı
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