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Ardahan İli, Posof İlçesi, Özbaşı Köyünde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait l04 ada

98 parselde kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescilli Özbaşı (Gınya) Köyü Kalesi'nin yapı grubunun belirlenmesi, koruma alanı ile anıt fişinin
güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.0I.201.2 tarih ve 73 sayılı
kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.202| tarih ve

E.677g67 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

- Ardahan İli, Posof İlçesi, Özbaşı Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 104 ada

98 parselde kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescilli Özbaşı (Gınya) Köyü Kalesi'nin yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
yüksek Kurulu'nun 05.1 1.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında I. grup olarak, koruma alanının

ise ekteki koordinatlı kadastral krokide düzenlendiği şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan

güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

- Söz konusu taşınmazın 104 ada 98 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar kısmına ilgili
Tapu Müdürlüğü,nce "I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kt;ltar Varlığıdır. " şerhinin konulmasına,

tescilli taşınmaİın koruma alİnında kalan Maliye Hazinesine ait l04 ada 3 parsel ile özel mülkiYete ait

104 ada 9,10,1l parseller ve 114 ada|4,15,16 parsellerin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ise
,,Korıünması Gerekli Taşınmaz Kıltar Varlığının koruma alanında kalmaktadır" Şerhinin konulması ve

sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine, tescilli taşınmaza ve koruma alanına Yönelik her

türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz,kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan

izin alınmasına,
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karar verildi.
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