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KARS

Kars ili, Akyaka İlçesi, Boyuntaş Köyü'nde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,
mülkiyeti Boluntaş Köy Tüzel Kişiliğine ait 158 ada 1 parsel ile mülkiyeti Kamu Orta Malına ait l l l ada

30 parsel üzerinde yer alan mezarlık alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil
edilmesi talebine ilişkin; Sn. Esra AYDIN'ın l8.09.2019 tarihli dilekçesi, Kars İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 11.10.2019 tarih ve E.5305 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 25.|0.20|9 tarih ve 472173 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Akyaka İlçesi, Boyuntaş Köyü'nde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde
kalmayan, mülkiyeti Boyuntaş Köy Tüzel Kişiliğine ait 158 ada l parsel ile mülkiyeti Kamu Orta Malına
ait l l l ada 30 parsel üzerinde yer alan mezarlık alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu'nun 6 ncı Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı
anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyannca tesciline ve Kültür
Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince yapı
grubunun II. grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultudahazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili yapılan l58 ada 1 parsel ve 1 l 1 ada 30
parseldeki taşınmazların tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "II. Grup
Korunmas ı Ger ekl i Taş ınmaz Kalnr Varl ı ğıdır." şerhinin konulmasına,

- Tescili yapılan taşınmazların koruma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın Kurul
Müdürlüğünce yapılarak hazır|anaçak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasma, ayrrca korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen mezarlık alanına yönelik her ti.irlü fiziki ve inşai
(tevhid, ifraz,kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,

karar verildi.
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