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KARS

Kars İli. Sarıkaıı-ıış İlçesi, İstasyon Malıal|esi,227 ada,8 parseI nuınarasıııdayer alan ve herhaııgi bir sit
alanı içerisinde ka|ıııayan, ıniilkiyeti Sarıkanıış Belediyesine ait taşııııı-ıazııı koruırınası gerekli taşınmaz kültür
varlığı olaı'ak tescil edileı,ek yapı grubıı ve kortıırı-ııa alaıııııııı belirlenıııesine ilişkiıı; Kars KiiItür Varlıklarıııı
Kortıır-ıa Bölge Kıırulıı MiidiirlLiğtiniiıı 20.1 1.2020 tariIı ve E.885300 sal,ılı göriiş talep yazısı, Devlet Deıniryolları
İşletıııesi Genel Miidiirli.iğiintin bila tarilı ve E.342357 sayılı yazısı. Kars Ktiltiir Varlıklarıırı Korunıa Bölge
Ktırııltı Mtidi.irli"iğii tızı-ııaıılarıııın 03.0|.2021 tarilı ve 548788 sayılı raporu okundı,ı. Konıı iIe ilgili bilgi ve
be l ge leı, i nce l eııcl i. Y ap ı lan göri.işn-ıe ler soır ı,ıc ı"ıııda;

- Kars İli, Sarıkaıııış İlçesi. İstasyon Mahallesi, 227 ada,8 parsel ı-ıııınarasıı-ıdayeralaıı ve l-ıerhaı-ıgi bir sit
alaııı içerisiııde kalmayaıı. ıı-ıtilkiyeti Sarıkaıııış Belediyesiı-ıe ait taşıılınazıı1 2863 sayılı Ki.iltür ve Tabiat
Varlıklarını Korı-ııııa Kaıruııı,ı'ı-ıtııı 6 ncı nıaddesiııde beliıtiIen özellil<leri taşıdığı aıılaşıldığıııdaır ayııı Kaıruırtıır
Tespit ve Tescil ile ilgili 7 ı-ıci maddesi ve Korıııııı-ıası GerekliTaşıı-ııııaz Ki.ilttir Varlıklarınıı-ı ve Sitlerin Tespit ve
Tescili Hakkıııdaki Yöııetnıelik uyarınca "l(orııııı-ııası GerekliTaşııııı,ıaz Ki.ilti.ir Varlığı" olarak tesciledilnıesine;

- Ktiltiir VarlıkIarıııııı Gruplandıı,ılırıası, Bakıııı ve OııarınrIarıııı kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğiııce
tescilli taşııııılazııı yapı grubuı-ıtııı II. grlıp ve korıııııa alanıırıır ekteki koordiı-ıatlı krokide gösterildiği şekliyle
belirlennıesine" bıı doğrııltuda hazırlaııaıı tescil fişiı-ıiıı uyguür oIdıığııııa,

- Tescİlİ yapılan Devlet Deıııiryollaı-ı İşletıııesi Geııel Mi_idi.irltiğtine aİt227 ada 8 parsel nolrı taşıı-ıınazııı
tapıı ktiti.ikleriııin şerlı ve beyaıılar haııesiııe ilgili 'I'aptı Miid[irliiğii'ııce "1/. Grup Koruıınıcısı Gerekli Tcışııınıaz
Kiilıtir Vcırlığıtlır." şeı,hiniı-ı koırı,ılıırasıı,ıa, soı-ıı,ıcııııdaıı Kurııl Mi.id[irlriğiine bilgi verilıııesiııe,

- Korlıı-ııırası gerekli taşınınaz külttir varlığı olarak tescili yapılaıı 227 ada 8 parseliıı koruıııa alaıııııda
kalann-ıülkiyeti TCDD'ııaait223 ada, lparsel;226ada,1,2,6,8, l0, llparseller;229ada,1,2,5 parsellerve
235 ada, l parseller, nıtilkiyeti Sarıkaıııış Belediyesineait226ada,4 parsel,227 ada,l ve 2 parseller ile ınülkiyeti
Kars İl Özel İdaresine ait 226 ada,3 parsellerin tapu ki.itükleriııin şerlı ve beyanlar lıanesine ilgili Tapu
M[idtirli.iği.i'nce "1/. Grıılı Krıı,ıııııııtı.şı Gcrckli Ta,şııınıtı: Kıllıiir l,'ııı,lığının Korııııınu Alcınınclcı Kcılıııakladır."
şerhiniıı konııln-ıasına ve soııtıctıırdaıı Kıırııl Miidtiıltiğline bilgi verilı-ı-ıesiııe, tescil edileıı taşıııı-ııaza ve korlııııa
alaıııııa yönelik her türlti fiziki ve inşai (tevlıid.ifraz. kazı. soııdaj. oııarıIıı, vb.) nıi.idalıale öncesi Korııına Bölge
kuruluııdan iziır alııınrasııra]
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