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Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR ,76.03.42

Torılantı yeri
KARs

Igdır ili, Trızluca ilçesi, Karakoyuı-ı KöyLi'rıde yer alan ve miiılkiyeti Karakoyuıı KöY Tüzel K§iliğine ait

l97 parseldeki l. Derece Arteoİojik Sit Alaııınıİ,ı bitişiİ parselindeki özel mülkiYete ait |'70-196-200-596-606 ve

(ı32 parsellerin iizeriııdeki yerleşim yeri kalıırtıları jolayısıyla bu parsellerin I. Derece Arkeolojik Sit Alaııııia

illıhil edilecek şekilde tesciı ejiıınjsi talebine ilişkin; kars kiiltür varlıklarını koruma Bölge kurulu'nun

l9.12.20l4 tarih ve 750 sayılı kararı, Kars. Ktilttir Varlıklarını Korı"ııııa Bölge Kurulu Müdürlüğü'nürı 30,11,2020

taril-ı ı,e g08112sayılı görü! yazısı. lğdır il özel idaresi, İınar ve Kentsel iyileŞtirme Müdürlüğü'nüıı09,|22020

tarilı r,e 633l sal,ılı ğortş l,ur,r,. (orc Ki.iltiiı Varlıklarıııı Kortııııa Bölge Kurı"ılu Miidtirltiğli rızınaıılarııııır

2l,|2.2020tarih ve 524028 sayılı raporrı okıındıı. Konıı ile iIgili bilgi ve belgeler incelendi. YaPılan görüŞmeler

scıırtıctıırda]* - 
_ ig,ıır ili, Tuzltıca ilçesi, Karakoyııı-ı Köyii'ı-ıde yer alaıı ve nıülkiyeti KarakoYrııı KöY Tiizel KiŞiliğine ait

tılııp l97 parsele k|ıtlı, ı.orrİl,u aınaçl, imar planı ınevcut olınayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının

sı1,,ısııllaştıı.ması çaüışıııaları kapsamında korumu rİolg" Kurulu Mtidürlüğünce Yerinde YaPılaır incelemede; 197

1ıarsele kayıtlı sit alanııııır uıtişİt parselindeki ozel n-ıti''İkiyete ait 1'70-196-200-596,606 ve 632 Parseller tizerinde

cle yerleşinı yeri kalıntıl,,r, oı,ıı-İg, ve brı kalıııtıları da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarlnı Koruına

l(ıııtııııı,ı-ıtıı-ı 6 ı-ıcı ı-ıraclclesincle beliıtilen özellikleıi taşıdığı anlaşılclığınclan ayı]ı kaııuııun Tespit ve Tescil ile

ilgili 7 ııci ınaiJclesi ı,e Korııı-ııı-ıası Gerekli 'l'aşıı-ııı-ıaz Ktiltüı,Varlıİlarıı-ııı-ı ve Sitlerin TesPit ve Tescili Hakkında

yöııç.tıuelik tıyarıııca ekte yer alaıı koordiııatlı İiadastral haritaciaki sıııırlarıır dikkate alıırarak söz koırusu 170-196-

200_596_606 ve 632 porr.İı., üzeriııdeki alaııııı da l. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

_ l.Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli l97 parsele ve yeni tescili yaPılan 1'/0-|96'200-596-606 ve 632

parselleriıı kapsadığı l. Derece Arkeolojik Sit Alanınİn sıııırlarının ekteki koordinatlı krokide gösterildiği ŞekliYle

[ıeliı.leıınıesiı-ıe ve söz koı-ıı.ıstı lg,7,170,196,2o0,596.606,632 parselleriıı tapu kütüğüniiır şerh ve beyanlar hanesiııe

iIgili -fapıı MlidLirliiğii,nce "I. Dereca Arkeolojik Sit Alonıclır. " şeri]lerinin koııularak sonucuııdan Kurul

N,l iid iirl iiğiiııe lıi l gi veri lır-ıesi ııe,
_ Ki.iltiir,e l,abiat Varlıklarıııı Korrınıa Yiiltsek Kr.ırııltııırıı-ı 05.11.1999 tarih ve 658 saYılı ilke kararının l

iııci ıııaclclesiııde yer alaı-ı Koruıı-ıa ve Kııllaııııra Koşiıllarııııır bı-ı sit alaı-ıı iÇin belirlennresiıre ve 2863 SaYılı Kültlir

ve Tabiat varlıklarını korrıırıa kanı.ıırı.ıı-ıcla belirleııen süre zarfıırda I. Derece Arkeolojik sit Alaıııııın korunra

n,nnİİ, i,rur planıııııı ilgili idaresiırce lıazırlaııarak değerlendirilınek iizere KurulumuZa Sunulmasıııa,

_l. Derece Arkeolojik Sit alaııına yönelik herİtirlti fiziki ve inşai (tevhid,ifl9z, kazı, sondaj, onarım, vb,)

ıııiidahale öııcesi Korunıa Bölge Kurlıluı-ıdaır iziıı alııımasııla ve her tıiİltı fiziki müıdahaleYe karŞı gerekli güvenlik

't'tılılırntı Tarihi ve No z27.0|-2021-224
t(ırıır Tarilıi ve No ı27.01.202|-3064

ıcdbirleıiııin ilgi li iclarelerce alıı,ııırasıııa karar verildi
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