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KARs

. . [$ l|i, Digor ilÇesi..AŞağıbaŞköy. Aydınlar Mezrası tapunun 1.19 ada. 16 parsel numarasındakaYıt|ı, Kamu ortak malı mülkiYetİne ult kul*'l*rlınıısının tescil İşlem|erine ve tapunun l49 ada l parselnumarasında kaYıt|ı özel mülkiYete ait ffişınınazın üzerine yine tescile konu l49 ada"l6 parselnumarasında bu,lunan kalenin eteklerindeı kaya düşmesi tehlilesine ilişkin; Kars Valiliği KadastroMüdürlüğü'nün ı2,01,20ı6 tarih ve.E,70951İ ,uy,l,-y?r,r,, Kars Valiliği Tapu Müdürlügü,nünl7'l2,20l5 gün u'JqS^laYılı Yazı§ı, Kars ll örel ja'*ri'imar ve Kentsel iyileştirme Müdtirlüğü,nünıı,l2,20l5 gün ve E.7970 sayilı yaz,sı. Kars Valiliği iı ar*, r. Acil Müdürlüğünün 23.10.20l5 gün r,e88l sayı|ı yazı. Kars Kültür Varlıklarını.§gıYru Brıige Kuiulu Müdürlüğü,nün l7,12.20l5 gün ve 3465savılı Uzman Raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi 
".6.ı9"ı., incelendi.

Kars lli, Digor İlÇesi, AŞağıbaşköy. Aydınlar Mezrası, taprınun l49 ada. 16 parsel numarasındakal'ıtlı, mü|kiYeti Kamu orta malına ait Kale kalıntısının tescil işlemlerine ve tapunun l49 ada l parsel
numarasında ka-Yıtlı özel mülkiYete aiı taşınmazın üzerine yine tescile konu l49 ada. 16 parsel
numarasında bulunan kalenin eıekterinden kal,a düşmesi ıehlikesine ilişkin: l49 ada. l6 parselin.2863
saYıh Külıür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli ,faşınmaz 

KültürVarlığı" özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kü|ttlr ve Tabiaı Varlık.larını Koruma Kanununun
TesPit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültüı Varlıklarının ve Sitlerin'I'esPiı ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca ekteki koordinatlı vaziyeı krokisindebelirıilen ŞekliY|c L Derece Arkeolojik Sit alanı ı-ılarak tescil edilmesinin uygun olduğuna" her ıürlüuYgulanıa (tiziki, inŞai. it}az, tevhid. plan taclilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınma§ına: ayrıcaıescile konu l49 ada. 16 Parset numarasında bulunan kalenin eteklerinden ı.İya düşmesi ıehlikesineiliŞkin; Kars Valiliği İı Atbt ve Acil Müdiırlüğü taraiindan Kars Müzesi Müdürlüğü denetinıinde gerekli
önlcmlerin alınmasına:
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