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  Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyü’nde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde 

kalmayan, kadastro harici alandaki I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kız 

Kalesinin koruma alanının belirlenmesi ve tapu bilgileri ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2013 tarih ve 265 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve E.1574761 sayılı yazısı, Kars 

Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.09.2021 tarih ve E.2390451 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.10.2021 tarih ve 985569 sayılı raporu 

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

 

           - Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyü’nde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan, 

ancak I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kız Kalesi’nin sayısallaştırması 

çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede; bahse konu tescilli 

kalenin kadastro harici alanda kaldığı, ancak 2013 yılındaki tescil işlemleri sırasında kalenin tapu 

bilgilerinin sehven 101 ada, 16 parsel olarak belirlendiği anlaşılmış olup bu sebeple de yeni düzenlenen 

güncel tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazın korunma alanının ise ekteki koordinatlı krokide 

gösterildiği şekliyle belirlenmesine, 

 

- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Mescitli Köyü, 101 ada, 16 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar 

hanesinde yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu Müdürlüğünce 

kaldırılması ve karar ekindeki koordinatlı krokinin dikkate alınarak yeni belirlenen alanın şerh ve 

beyanlar hanesine ilgili Tapu Kadastro Müdürlüğünce “I.grup korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığıdır” şerhinin konularak sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, tescilli taşınmaza 

yönelik her türlü fiziki ve inşaî (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge 

Kurulundan izin alınmasına ve her türlü fiziki müdahaleye karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili 

idarelerce alınmasına; 
 
Karar verildi.   

 


