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Kars ili, Merkez ilçesi, öıçtııtı Köyüncle yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait |57 ada 48

parselde kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalnıal,an ancak kortınması gerekli taŞınmaz kültür varlığı

olarak tescilli Toprak Meı,,ziileriı-ıiıi yapı grı',bı,nun. korunra alaııınıır belirlenmesi ve tescil fiŞinin

gtincellenmesine ilişkin; Erzı.ırlım KLiltıir ı,c'İ,ıbiat Varlıkları Ktırı-ıırra Bölge Kurulunun 26,03,2010 tarih

ve 1633 sayılı kararı, kars kültür varlıklarını koruma Bölge kurulu Müdürlüğü uzmanlarının

16.04.202l tarih ve 758207 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgilİ bilgi ve belgeler incelendi, YaPılan

görüşmeler sonucuırdaı

_Kars lli, Merkez ilçesi. öıçtııtı Köl,tinde yer alan ve mtilkiyeti Kamu Orta Malına ait l 57 ada 48

parselde kayıtlı, herhangi tir rit içerisincle kıılı-ııalaır aırcak kor,,ıırnıası gerekli taŞlnmaz kültür varlığı

olarak tescilli Toprak f,4evziileriniır. vapı gr,ıbunuıı Ktiltür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kıırulunun 05.11.1999 tarih ve 660 ray,ıİ ilk'e kararı kapsamında l. Grup olarak belirlenmesine, tescilli

taşınmazın koruma alanının ise ekteki koordinatlı kadastral haritadaki ŞekliYle belirlenmesine ve bu

dogrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

_Söz konusu |57 ada 48 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğü,nce 
.,/. Grulı Ktırıınn,ıu.\ı Gaı.ckli 'I-t'ışınıııcı: kiiütıir I'urlığıdır." Şerhinin konulmasına, tescilli

taşlnmazlıl koruma alanındıi kalan l57 acja" 3]. ]4. j5.36.37.38. ;q. +o,4l parsellerin tapu kütüklerinin

şerh ve beyanlar haıresine ise "Ktırıınnıcls,ı (jeı,ckli Tuşınmaz Kı|]lıür Varlığının Korunma Alanındcı

Kcılmaktadır.,, şerhinin konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, tescil edilen

taşınmaza ve koruma alanına yönelik her ttirlü fiziki ve inşai (tevhİ d, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb,)

.iduhuı. öncesi Koruma Bölge Kurulundan iziır alınmasına;
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