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Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çaınlıçatak Köyiinde yer alaı-ı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait l05 ada22
parsel ile Merkez İlçesi, oıtageçit Köytinde yer alan, ınülkiyeti yine Kamu Orta Malına ait l l0 ada'7lı4 parsellere

kayıtlı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanıııııı sıırırlarıı-ıııı sayısallaştırılınası, sit içerisiııdeki aı'ııt YaPının grubunuır

belirleıımesi ve tescil fişleriıriıı giiııcelleııııresi taleplerine ilişkin; Erzı-ırı-ım Kültiir ve Tabiat Varlıklarını Koruma

K1ırı,ılrı,ıırıı-ı 25.01.1990 tarih ve 212 sayılı, 09.05.1990 tarih ve 23| sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını

Korrıına Bölge KurııIu Mtidürlüğüııi]ıı 10.12.2020 tarilı ve F,.9425l9 sayılı görüş yazısı, Kars Kültür Varllklarını

l(oı.ıııı-ıa Bölğe Kıırıılu Miidıirlçti uzırıaırlarıııııı 25.0l .2021 tarih ve E.5'735"12 sayılı raPorl] okuırdu. Konu ile

ilgili bilgi ve belgeler inceleııdi. Yapılan göri"işıneler soı-ıucunda;

_ Ardalıaıı ili, Merltez ilçesi, Çaııılıçatak l(öyüırde yer alaıı ve çevresi I.Derece Arkeolojik Sit olarak

tescilli, keııdisi ise [.Crııp korı.ıııırrası gerekli taşııımaz kültür varlığı olarak tescilli Kazan Kalesiııiıı sit sınırlarınııı

sayısallaştırıııası çalışıı-ıaİan kapsaınıııda Koruıı-ıa Bölge Krırrılı.ı Miidtirliiğü'ııce yeriırde YaPılaır incelemede; dalıa

öıİce anıt olarak tescillenen Kazaı,ı Kalesi ve çevresiırdeki yapı kalıı,ıtılarıırın ÇamlıÇatak KöYündeki Kaınu Orta

Malıııa ait l05 ada 22 parsel iizerinde yer aldığı, kaleııiı-ı çevresindeki yerleşiın yeriııiıı devaını ise OrtageÇit

l<.öytiııdeki Kaı-ıııı orta Malıııa ait 1l0 ada'714 parsellerde kaldığı aıılaşılmış olup, bu sebePle de sözkonusu l05

aaa ız parsel ile ll0 ada 7l4 parseldeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanıırıı-ı sınırlarıı-ıın ekte yer alan koordiıratlı

kaclastral haritacla dtizenlendiği şekliyle belirleııınesiı,ıe ve brı doğrultuda lıazırlaııan güncel sit fiŞinin JYgun

tıldıığtıııa, sit içerisincleki anıİolarak tescilli Kazan Kalesiı,ıiıı yapı grubunun ise Kültür ve Tabiat Varlıklarlnı

I(ortııııa yiiksek Krır1ıluı,ıı.ııı 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kaı,arı kapsaınında I. Grup olarak belİrlenınesine

ve bıı doğrultuda diizenleııen giiılcel tescil fişiniı-ı de uygıın olduğuna,

-l.Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Ardalıaıı İli, Merkez İlçesi, Çamlıçatak Köyü, l05 ada 22 Parsel ile

oıtageçit Köyii, 1l0 ada 714 parseliır tapusrııruır şerlı ve beyaıılar kısmııra "I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır."

kısıııİ şerhinin ııgiıitapu Miidi_irltiğiiırce koırrılıırası ve soııucuırdaıı KurulMüdürlüğü'ne bilgiverilınesiııe,

_ Ktiltür ve Tabiat Varlıklarını Kortıı-ııa Ytiksek Kurrılrııruıı 05,11.1999 tarih ve 658 saYılı ilke kararıı]ıır l

iııci ı-ııaddesiııcle yer alaıı Korrıııra ve Kı.ıllaıııııa Koşııllarıı,ııır bu sit alaı-ıı için belirlenmesine ve2863 SaYılı Kültür

ı,e Tabiat varlıklarıı-ıı kortıı,ı-ıa kaııuııııııcla betirlenen slire zarfıırda l.Dçrece Arkeolojik sit Alanınıı-ı koı'ıııııa

Aı-ııaçlı İıııar pltıı-ııııın ilgili iclaresiııce l-ıazırlaı-ıarak cleğerlenclirilıııek |izere Kurulrıınrıza suııulır-ıasıı'ıa

_l. Derece Arkeolojik Sit alaırıııa yönelik her ttirlti fiziki ve inşai (tevhid,ifraz, kazı, soııdaj, oııarım, vb.)

ııiticlahale öı1cesi Korı.ıııra Bölge Kıırıılıııidaıı iziır alııımasıı-ıa ve l,ıer türlii fiziki müdahaleYe karŞı gerekli güvenlik

tecl lı i rleı,i ı,ı i n i l gi l i idare lerce al ı ı-ıınas ıııa karar veri ld i
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