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Kars İli, Akyaka İlçesi, Kalkankale Köyü'nde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmaYan,

mülkiyeti Vakıflar Genel ıı,ıtıdtırıtıgti'ne ait 108 ada 3l parselde kayıtlı, I. grup korunması gerekli taŞınmaz kültür

varlıgİ olarak tescilli Kız Kalesi'nİn koruma alanı ve tescil fişinin güncellenmesi ve alanda meYdana gelen kaÇak

kazı|ara dair konunun değerlendirilınesiı-ıe ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarınl Koruma Kurulu'nun

11.03.2006 tarih ve 277 sİyılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun |7.05.2016 tarih ve 1350

sayılı kararı, Kars iı rtııtti, ve Turizm Müdürlüğü, Kültür işleri Şube Müdürlüğü'nnn 12.04.2021 tarih ve E-

ıiızııı sayılı, 26.05.202:ı tarih ve E-|40'7362 sayılı yazıları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü-uzmanlarının 16.06.2021 tarih ve 196,768 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
_ Kars iıi, İ.ı.yuı.a ilçesi, Kalkankale Köyü'nde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, 108

ada 3l parselde kayıtİı olup 
'herhangi 

bir sit içerİsinde kalmayan ancak I. grup korunması gerekli taŞınmaz kültür

varlığı bla.ak tesciııi taşınmazın koruma alanlarının ekteki koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği ŞekliYle

belirİenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,
_I. grup Korunİrası Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın yer aldığı l08 ada 3l

parselin tapu İ<titiıgtınün şerh ve beyantar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce _"i Grup Korunması Gerekli

|oşrn.o, kıın, Virlığıdır." şerhinin konulmasına ve tescilli taşınmazın koruma alanında kalan mülkiYeti Kamu

orta Malına ait l08 a{aü paİselin tapu kütüklerinin şerh ve beyanlar hanesine ise "Korunması Gerekli TaŞınmaz

Ki;ltar Varlığının Korunmİ Alanında Kalmaktadır." şerhinin konulmasına Ve Sonucundan Kurul Müdürlüğü'ne

bilgi verilmJsine, tescilli taşınmaza yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.)

müdahale öncesi Koruma Böİge Kuruİundan izin alınmasına ve her türlü izinsiz müdahaleYe karŞı gerekli güvenlik

tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına;
_Ayrıca alanda Kurul Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sırasında Kız Kalesi olarak bilinen kalenin iÇ

kısmında v! yakın çevresinde kaçak kaİı çukurları tespit edildiğinden 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu,nun 9 uncu ve 65 ve 74 unlıi maddelerİ gereği kaçak kazı çalışması yapan ve YaPtıranlar hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, kamu zararına yönelik tesPit ÇalıŞmalarının ilgili

Müze Müdürlüğünce b"aşlatılmasınu u. kaçak kazı çukurunun ziyaretçiler için tehlike arz etmesi dolaYısıYla

davanın seyri dğrultusunda ilgili il Özel idaresi imkanları ile Müze Müdürlüğünce kaPatılmıi§ına;

_ Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kalenin ayakta kalan duvarları can ve mal

güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle taşınmaza yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili İdarelerce

ivedilikle alınmasına ve taşınmazın rölöve, restİtüsyon, restorasyon projelerinin ilgililerince hazırlatılarak

değerlendirilmek üzere I(urulumuza sunulmasıı-ıa karar verildi.
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