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Igdır İli, Tuzluca İlçesi, Sürmeli Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 107 ada 190

parsele kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak A-l.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varhğı
olarak tescilli Karakale'nin parsel bilgilerinin düzeltilerek yapı grubu ve anıt fişinin güncellenmesi ile l07 ada

l9O parseldeki kale yaptsıntı,ı çevresindeki Kamu Orta Malına ait l07 ada l9l parsel üzerindeki yerleşim yeri
kalıı-ıtılarının l. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi taleplerine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu'nun l 7.03. l989 tarih ve l28 sayılı, 09.1 l .l989 tarih ve l 88 sayılı kararları, Erzuruın

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruına Bölge Kurulu'nun 27.06.20l l tarih ve 2322 sayılı kararı, Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuru|u'nun 2|.05.2015 tarih ve 9l l sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 26.0l .202l tarih ve 1072689 sayılı görüş yazısı, Tuzluca Kaymakamlığı Milli
Eınlak Servis Şefliği'nin 16.02.202l tarih ve E.296760 sayılı görüş yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzınanlarının 25,03.202l tarih ve 68l470 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

-Igdır ili, Tuzluca İlçesi, Sürmeli Köyü'nde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak A-
l.grup koİunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Karakale'ye dair sayısallaŞtırma ÇalıŞmaları
kğsaınında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede; söz konusu Karakale'nin tescil edildiği tarihte

paİsel bilgilerinin özel mülkiyete ait 136ada237 parse| olarak belirlendiği, ancak güncel kadastra| verilere göre

lahse konu kale yapısının mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 107 ada l90 parsel üzerinde kaldığı anlaŞıldığından

tescilli kalenin tapu bilgilerinin l07 ada l90 parsel, yapı grubunun ise Kültür Varlıklarının GruPlandırılması,

Bakıın ve oırarımlulnİ kupruyan 660 sayılı ilke kararı gereğince tescili yapılan taŞınmazın l.gruP olarak

güncellenmesine,

- Karakale'nin çevresini kuşatan ve komşu parsel konumundaki Kaınu Orta Malına ait 107 ada l9l Parsel

üzerinde yapılan incelemede de yerleşim yeri kalıntılarının tespit editmesi, bu kalıntıların I. Derece Arkeolojik Sit

potansiyeİine sahip olması ve 2863 İayıh Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6 ncı maddesinde

üelirtilen özellikleri taşıması dolayısıyla aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7 nci maddesi ve Korunması

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uYarlnca, tescilli l07

ada 190 paİseldeki Karakale,nin çevresini kuşatan Kamu Orta Malına ait l07 ada 19l parsel üzerindeki YerleŞim

yerinin, sınırları ekte yer alan koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği şekliYte I. Derece Arkeolojik Sit olarak

İesciline ve bu doğrulİuda hazırlanan sit fişi ile Karakale için düzenlenen güncel anıt fişinin uygun olduğuna,

_ l.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kalenin yer aldığı l07 ada 190 Parselin

tapu kütüğü_'ntin şerh ve beyİnlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce " I.grup korunması gerekli taŞınmaz kt;lttir

vİrlıgıclır; şerhinin l07 aİa 19l parselin tapu litıttıgtınün şerh ve beyanlar hanesine ise '7. Derece Arkeolo.jik Sit

,qıaİıaır. " şerhinin konulınasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine,

_ Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaYüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 saYıh ilke kararının 1

inci maddesinde yer alan Koruma ve Kullanma Koşullarının l07 ada 19l parseldeki sit alanı iÇin belirlenmesine

ve 2863 sayılı Ktilttir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirlenen süre zarflnda I. Derece Arkeolojik Sit

Alanınıır Koruma Aınaçlı imar planının ilgili idaresince hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza

suııulınasıııa,
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- Tescilli Karakale ve I. Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı,
sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve her türlü fiziki müdahaleye

karşı gerekli güveıılik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına,

karar verildi.
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