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Kars Kültür Varlıklarrnı Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :29.05.2019-181
Karar Tarihi ve No z29.05.2019-2438

75.00.12
Toplantı yeri
KARS

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Dedegül Köytinde yer alan ve I23 ada7| parselde kayıtlı, herhangi
bir sit alanı içerisinde kalmayan, ancak korunması gerekli taşııwıaz külttir varlığı olarak tescilli

şehitliğin koruma alanrrun belirlenmesine ve tescil fişinin gtincellenmesine ilişkin; Erzurum Kültiir ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.03.2006 tarih ve 280 sayılı karan, 31.10.2009 tarih ve
1493 sayıh kaıarr, Kars Kültiir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu Müdtlrlüğü uzmanlannın22.05.20|9
tarih ve 241466 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Dedegül Köyilnde yer alan ve I23 ada7l parselde kayıtlı, herhangi

bir sit alanı içerisinde kalmayan, ancak Erzurum Kültilr ve Tabiat Varlıklarıru Koruma Bölge Kurulunun
11.03.2006 tarih ve 280 sayılı kararı ile korunması gerekli taşırrrıaz kültilr varlığı olarak tescilli

şehitliğin koruma alanrnın ekte yer alan koordinatlı krokide olduğu şekli ile kendi parseli olarak
belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli şehitlik
alanında ilgili idarece gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasrna ve yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai
müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde hazır|anacak projelerin Kurulumuza
sunulmasına karar verildi.



VRUPA KONSE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKIARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V,K.E. ANIT ENVANTER NO
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GENEL TANIMI: Ardüan İli, Merkez Dedegül Köyünde yer alan şehitik alanında l adet mezr yapısı bulunmakta olup, etrafı açık vaziyettedir
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Ardüan İli, Merkez Dedegül Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan 123 ada.7l parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, tescilli Şehit Mezarı korunmasız

bir vaziyettedir.
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Ardahan İli, Merkez Dedegul Koyunde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan l23 ada,7l

parselde kayıtlı, ozel mıılkiyete ait, tescilli Şehit Mezarı dikdortgen biçimlidir, Mezarın etrafı açık ve bitişiğinde
herhangi başka bir mezar bulunmamaktadır. Mezar üzerinde herhangi bir süsleme unsuru ve mezar taşı yoktur.

Ancak şehit mezarının hemen yakınında l 23 ada 80 parselde kayıtlı şahideli mezar tipine ömek oIan başka bir
mezarlık alanı görülmüştür. Söz konusu l23 ada,7| parseldeki şehit mezannın ön }iızünde mermerden yapılma

levhanın iıaerinde l9l5 tarihi yazmaktadır, Levhanın tizerinde Rus işgali sırasında işgal guçlerinin Morev'de şehit
ettiği "Molla Mehmet oğlu Hasan Ağa ve l6 arkadaşı ile oğlu Mustafa ve ayrıca şehit edilen 3 bayan daha burada

yatmaktadır" yazmaktadır. Günümilzde şehitliğin etrafı açık ve korunmasız bir vaziyettedir,
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ŞEHİT MEZARLIĞI

EDEN
K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdiır V.
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Özel Mulkiyet
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