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KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yeniköy'de yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait |22 ada l
parsele kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan ancak II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür

varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine iliŞkin;

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun |4.06.2007 tarih ve 634 sayılı kararı, Kars
Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'nun 22.07.20|5 tarih ve943 sayılı, 24.02.20|6 tarih ve 1176

sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.202l tarih

ve 827603 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yeniköy'de yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine aiI |22 ada l
parsele kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan ancak II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür

varlığı olarak tescilli taşınmaza yönelik sayısallaştırma çalışmaları kapsamında Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü'nce yerinde yapılan incelemede taşlnmazın koruma alanının belİrlenmedİği, anıt fişinin ise

güncel olmadığı anlaşıldığından taşınmazın koruma alanının ekteki koordİnatlı kadastral harİtadaki

şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

-II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın yer aldığı l22 ada, I

parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "1i Grup Korunması

Gerekli Tİşınmaz Kalnr Varlığıdır." şerhinin konulmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne bilgi
verilmesine, tescilli taşınmaza yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.)

müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına her türlü izinsiz müdahalelere karŞı gerekli

güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına;

karar verildi.
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