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KARS

Ardahan İli, posof İlçesi, Özbaşı Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta'Malına ait, taPunun

107 ada 126 parselinde kayıİlı, herhangi bir sit alanında kalmayan ancak korunması gerekli taŞınmaz

kültür varlığı olarak tescilli Kilise Kalıntısı'nln yapı grubunun belirlenmesi, koruma alanı ile tescil fiŞinin

gtıncellenm-esi ve taşınmazın ön cephesinde yer alan çadır uygulamasının kaldırılmasına iliŞkin; Kars

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.0|.20|2 tarihli ve 74 saYılı kararı, Kars Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mtıdürlüğü uzmanlarının 09.06.2021 tarihli veF,.786571 saYılı raPoru

okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Ardahan ili, posof ilçesi, Özbaşı Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait,

tapunun l07 ada 126 parselinde kayıtlı, herhangi bir sit alanında kalmayan ancak korunması gerekli

taİınmaz kültür varlığİ olarak tesciİli kilise kalıntısına yönelik sayısallaştırma ÇalıŞmaları kaPsamında

Koruma Bölge ı<uruıu Müdürlüğü'nce yerinde yapılan incelemede taşınmazın yapl grubunun

belirlenmediği ve koruma alanının sayısal olmadığı, anıt fişinin ise güncel olmadığı anlaŞıldığından

taşınmazın koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle güncellenmesine, taŞınmazın

yapı grubunun ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660

sayılı-ilke kararı kapsamında I. Grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil

fişinin uygun olduğuna,

-Tescilli kilise kalıntısına bitişik yapılan çadır tipi barakanın, tescilli taŞınmaza fiziki müdahalede

bulunulmadan ilgili il özel idaresince kaİdırılmasının sağlanması ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne

bilgi verilmesine,

- Söz konusu 107 ada 126 parsele kayıtlı taşınmazın tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine

ilgili Tapu Müdürlüğü,nce Grup Koiunması Gerekli Taşınmaz Kultar Varlığıdır." Şerhinin

konulmasına ve sonucundan Kurul vtıatırltıgtı'ne bilgi verilmesine, tescilli taŞınmaza Yönelik Y_aPılacak

her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım, onurr-, kazı, sondaj, yeni yaPllanma, tevhit, ifraz vb,)

öncesinde Koruma Böİge Kurulundan izin alınmasına ve izinsiz müdahalelere karŞı gerekli güvenlik

tedbirlerinin ilgi idarelerce alınmasma;

karar verildi. ı
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