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Kars ili, Akyaka ilçesi, istasyon Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti MaliYe Hazinesine ait 1980

(yeni 101 ada 97 parsel) parselde kayıtlı, herhangi bir sİt İçerİsİnde kalmayan ancak l.gruP korunması

ğrekli taşınmaz 
- 
kültür varlığı olarak tescillİ taşınmazın ada-parsel bilgileri Ve tescil fiŞinin

ğtıncelleıımesine ilişkin; Kars rtılttı. Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.II.20.1' İi'il ve 36

Jayılı, 2|,05,2015 tarih ve 909 sayılı, 28.09.201'7 tarihve 1835 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.06.2021 tarih ve 78l067 sayılı raporu okundu. Konu

ile ilgili bilgive belgeler incelendi. yapılan görüşmeler sonucunda;

_Kars ili, Akyaka ilçesi, istasyon Müallesinde yer alan ve mülkiyeti MaliYe Hazinesine ait 1980

parselde kayıtlı, heİhangi Üi, ,it içerisinde kalmayan ancak l.grup korunması gerekli taŞınmaz kültür

varlıgı oıarak tescilli taşİ-ımazın sayısallaştırTnası çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca

yeriııİe yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın tapu bilgilerinin Kadastro ÇalıŞmaları Sonucu l01 ada

bz purr.ı olarat değiştiği anlaşıldığından tescilli taşınmazın tapu bilgilerinin l01 ada 97 Parsel olarak

gtıncellenmesine, b,İ doğruıtuda haİırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna, ayrıca Kurulumuzun

28.0g,2017 tarih ve 183İsayılı kararı ile belirlenen koruma alanının aynen geÇerli olduğuna,

_Söz konusu 101 ada 97 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğü,nce ,,I.grup korunması gerekli ioşrn*o, kültür varlığıdır" Şerhinin konulmasına ve

sonucundan Kurul Ütijtııtıgtıne bilgi İerilmesine, tescilli taşınmaza ve koruma alanına Yönelik her türlü

fiziki ve inşai (tevhi d, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin

alınmasına ve izinsiz müdahalelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgi idarelerce alınmasına;
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karar verildi.
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