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KARs

Kars İli, Akyaka İlçesi, İstasyon Mahallesi, l0l ada, l34 parselde yer alan ve herhangi bir sit
alanı içerisinde bulunmayan, mülkiyeti Akyaka Belediyesine ait taşınmaz üzerinde yer alan tek katlı
yapmm korunması gerekli taşınmaz külfür varlığı olarak tescil edilerek yapı grubunun ve koruma alaırının
belirlenmesine ilişkin; Erzurum Kültiir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2I.09.1992 tarıh
ve 488 sayılı karan, Kars Külttlr Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.20|1 tarih ve 7 sayılı
kararı, 24.02.2016 tarih ve l|72, sayılı kararı, 0T.09.2016 tarih ve 1468 sayılı kararı, 23.I1.2016 tarih ve
1547 sayılı kararı, 2I.12.2016 tarih ve 1581 sayılı karan,22.02.2017 tarih ve 1607 sayılı karan,
19.02,2018 tarih ve 1996 sayılı kararı, 04.06.2018 tarih ve 2II7 sayılı kararı, Akyaka Belediye
Başkanlığının27.02.2019 tarih ve 116 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdiirlüğü uzmanlarının 05.03.2019 tarih ve 1091ı67 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan inceleme sonucunda;

-Kars İli, Akyaka İlçesi, İstasyon Mahallesi, l0l ada, 134 parselde yer alan ve herhangi bir sit
alanı içerisinde bulunmayan, mülkiyeti Akyaka Belediyesine ait taşınmaz üzerinde yer alan tek katlı
yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen
"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve
Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Külttlr Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmelik uyannca tesciline ve Kültiir Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve
Onanmlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine

-Tescili yapılan taşınmazın tapu kütüğtinün şerh ve beyanlar hanesine Akyaka Tapu
Müdürlüğü'nce "II.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konulmasına, ayrıca daha
önce Kurulumuzun |9.02.2018 tarih ve 1996 sayılı kararı ile aynı adada yer alan tescilli taşınmazlar için
belirlenen koruma alanının bu taşınmaz için de geçerli olduğuna,

karar verildi.
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