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Kars İli, Merkez ilçesi, Ortakapı Mahallesi'nde yer alan ve özel mülkiyete ait 332 ada l1 parselde

kayıtlı, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli
taşınmazın yapı grubunun belirlenerek tescil fişinin güncellenmesine ve dış cephede yer alan tabelaların

kaldırılmasına ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.||.2002tarih
ve l307 sayılı, 23,|2.2006 tarih ve 487 sayılı, l0.09.2008 tarih ve 1018 sayılı,29.05.2009 tarih ve |297

sayılı,19.08.2009 tarih ve 1395 sayıh kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun

z,j.og.zoıı tarih ve 1852 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

uzmanlarının26.03,202| tarihve 682103 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Merkez İlçesi, ortakapı Mahallesi'nde yer alan ve 332 ada l l parselde kaYıtlı, Koruma

Amaçlı imar planı Erzurum 2.Idare Mahkemesi'nin201416 Esas No ve 2015846 saYılı kararı ile iPtal

edildİginden, Kurulumızun22.07.2015 tarih ve 931 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve

Kullaİma şartları belirlenen, akabinde 05.06.2018 tarih ve 2124 sayı|ı kararı ile de GeÇiŞ Dönemi

Koruma Esasları ve Kullanma Şartları güncellenen Kentsel Sit Alanı içerisindeki öze| mülkiYete ait

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına yönelik Kurul Müdürlüğünce yapılan incelemede; söz konusu

taşınmazın İescil fişinin güncel olmadığı ve yapı grubunun belirlenmediği anlaŞıldığından taŞınmazın YaPı

g-brnrn Kültür ,. ıubiut Varlıklarınİ Ko*rnu Yüksek Kurulu'nun O5.11.1999 tarih ve 660 saYılı ilke

furu., kapsamında II. grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fiŞinin uYgun

olduğuna,

_ Söz konusu 332 ada Tl parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğünce ,,II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Ktilttir Varlığıdır" şerhinin konulmasına ve

sonucundan Kurul Müdİrlüğü,ne bilgi verilmesine, tescilli taşınmaza yönelik her türlü fiziki ve inŞai

(tevhid, ifraz,kazı,sondaj, oİurr., vb.; mtıdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundanizin alınmasına;

_ Tescilli taşınmazın dış cephesindeki kompozit kaplama ve tabelaların ise l (Bir) aY iÇerisinde

ilgili Belediyesince kaldırılmasının sağlanarak Belediyesince hazırlanan ve Kurulumuzun 28,02,2020

taiih ve 2745 sayı|ı kararı ile de kabuİedilen tabela kriterlerine uyumlu tabelanın YaPılarak iŞYerlerine

asılmasına, aksi iakdirde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının ilgililere bildirilmesine;
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