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Kars ili, Akyaka ilçesi, istasyon Mahallesinde yer alan ve özel mülkiyete ait 1048 (Yeni ll8 ada

21 parsel) parselde kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak korunması gerekli taŞınmaz kültür

varİıgı oıa.at tescilli taşınmazın aJa-parsel bilgilerinin güncellenmesi, yapı grubunun ve koruma alanının

belirlenmesi ile tescil hşinin günceİlenmesi İalebine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu,nun 26.10.20|l tarih ve 10 sayılı, 20.08.2014 tarih ve 636 sayılı kararları, Kars Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.06.202l tarih ve 781039 saYılı raPoru

okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars İıi, Akyaka İlçesi, istasyon Mahallesinde yer alan ve özel mülkiyete ait 1048 Parselde

kayıtlı, herhangi bir sit içeris-inde kalmayan ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli

taşnmazın sa!ısallaştı.rnur, çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca Yerinde YaPılan

incelemede; söz konusu taşınmazın tapu bilgllerinin Kadastro çalışmaları sonucu 118 ada 21 Parsel olarak

değiştiği anlaşıldığından tescilli taşınmazın tapu bilgilerinin 118 ada 21 parsel olarak güncellenmesine,

tescilli taşınmazın yapı gruburm ktiltti, ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11,1999

tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında II. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanlarının ise ekteki

koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil

fi şlerinin uygun olduğuna,
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KARS

_Söz konusu 1 18 ada 2| parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğü,nce,,II. grup korunmasİ gerekli tİşınmaz İalnr varlığıdır." Şerhinin konulmasına, tescilli

taşınmazin koruma Jarİnaa kalan özel mülkiyeİe ait 1 18 ada 20-22 parsellerin tapu kütüklerinin Şerh ve

beyanlar hanesine ise ,,Korunması gerekli tİşınmaz kaltır varlığının korunma alanında kalmaktadır,"

ş.ihirin konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, tescil edilen taŞınmaza Ve

koruma alanına yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhi d, ifrur, kazı, sondaj, onartm, vb.) müdahale öncesi

Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve her türlü izinsiz müdahaleYe karŞı gerekli güvenlik

tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına;

karar verildi.
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