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KARS

Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Karaurgan Köyünde yer alan ve mülkiyeti MaliYe Hazinesine ait,

tapunun 183 ada 5 parselinde kayıtlı, herhangi bir sit alanında kalmayan ancak II. grup korunması gerekli

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi Ve tescil fiŞinin

gtıncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 690

Jayılı kararr, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.2021 tarih ve

g,;7oszsayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüŞmeler sonucunda;

-Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Karaurgan Köyünde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 183

ada 5 parsel kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak II. grup korunması gerekli taŞınmaz kültür

varlıgİ olarak İescilli taşınmaza yönelik sayısallaştırma çalışmaları kapsamında Koruma Bölge Kurulu

vıtıaİrıtıgtı,nce yerinde yapılan İncelemede taşınmazın koruma alanının belirlenmediği, anıt fiŞinin ise

güncel olmadıgİ anlaşıldığından taşınmazın koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral haritadaki

ğekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

_II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın Yer aldığı l83 ada,

5 parselin tapu ktıttıgünün şerh ve beyanlar hanesine İlgili Tapu Müdürlüğü'nce "1i GruP Korunması

Girekli Taşınmaz ı<İütır Varlığıdır." şerhinin konulmasına ve tescilli taşınmazln koruma alanında kalan

özel mülkiyete ait |27 ada,17 parsel İı. ıgı ada4 parselin tapu kütüklerinin şerh ve beYanlar hanesine

ise ,,II. Grup Korunmosı Gereİıi Taşınmaz Kalnr Varlığının Korunma Alanında Kalmaktadır." Şerhinin

konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine, tescilli taŞınmaza Yönelik her türlü

fiziki ve inşai (tevhi d, ifraz, kazı, sondaj, onur,*, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin

alınmasına İıer türlü izinsizmüdahalelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına;

karar verildi.
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