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Ardahan İli, Merkez İlçesi, Altaş Köyünde yer alan ve mülkiyeti Altaş Köy Tüzel Kişiliğine ait 1 12 ada 1 parselde

kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Ur Köyü Harmanlığı

Şehitliği ve I. grup korunması gerekli taşınmaz külttiır varlığı olarak tescilli Mezarlık Alanın tapu bilgilerinin güncellenerek

koruma alanlarrnın belirlenmesi, Ur Köyü Şehitliğinin yapı grubunun belirlenmesi, tescil fişlerinin güncellenmesi ve

taşınmazlara yönelik izinsiz yapılan tevhit, ifraz işleminin değerlendirilmesi talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat

Varlklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarih ve 20 l sayılı,28.08.200l tarih ve l16l sayılı kararları, Kars Kültiir
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22,01.2018 tarih ve 1966 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu Müdiirlüğüniin 10.12.2020 tarih ve E,942520 sayılı görüş talep yazısı i|e |9.01.2021 tarih ve E.1053827 sayılı,

08,02.202| tarih ve E.1108862 sayıh yazıları, Ardahan Valiliği Tapu Müdürlüğünün 25.01.202l tarih ve E.2308l7 sayılı
yazrsı, Kars Kültit Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınuı l'7.02.2021tarih ve E.6||328 sayılı raPoru

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

- Ardahan iıi, Merkez İlçesi, Altaş Köyünde yer alan ve mülkiyeti Altaş Köy Tüzel Kişİliğine ait l12 ada 1 parselde

kayıtlı, herhangi bir sit içerisinde kalmayan ancak korunması gerekli taşlnmaz kültür varlığı olarak tescilli Ur Köyü Harmanlığı

şehitliği ve l.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Mezarlık Alanın sayısallaştırma çalışmaları
kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan incelemede; söz konusu taşınmazların yer aldığı 112 ada l Parselin
tevhid_ifraz işlemi sonucu l 12 ada 83,84,85 parseller olarak değiştiği ve yapılan tevhid ifraz işlemi için Koruma Bölge

Kurulumuzdan izin alnması gerekirken herhangi bir izin alınmadan tevhid-ifraz işleminin gerçekleştirildiği, ifraz Sonrasl

oluşan 83 ve 84 parselde yol çalışması yapıldığı anlaşılmış olup söz konusu izinsiz uygulamaları yapan ve yaptıranlar hakkında

2863 sayılı Külttir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9 uncu ve 65 inci maddeleri gereği CumhuriYet BaŞsavcılığına

suç duyurusunda bulunulmasına,

-Bahse konu tescil]i mezarlık ve şehitliğin ifraz sonrası oluşan I12 ada 85 parsel içerisinde kaldığı anlaŞıldığından

tescilli Ur Köyü Harmanlığı şehitliği ve Mezarlık Alanın tapu bilgilerinin l l2 ada 85 parsel olarak güncellenmesine, Ur KöYü

Harmanlığı şİtıitıigl'nin yapı grubunun ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660

sayılı ilke kararı kapsamında I. Grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fiŞlerinin uYgun

olduğuna, Kurulumuzun 22,01.20|8 tarih 1966 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanının geçerli olduğuna,

- Söz konusu taşınmazların yer aldığı Ardahan İli, Merkez İlçesi, Altaş Köyü, 1 12 ada 85 parselin taPu kütüğünün

şerh ve beyanlar kısmına "L Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. " Şerhinin ilgili TaPu ve Kadastro

İatıomıugtın.e konulmasına, tescilli Ur Köyü Harmanlığı Şehitliği ve Mezarlık Alanın koruma alanında kalan Ardahan İli,

Merkez İlçesi, Altaş Köyü, Altaş Köy Tüzel Kişiliğinin kullanımındaki 1 l2 ada 83,84 parsellerin taPu kütiiğünün Şerh ve

beyanlar hanesine iİe ;'I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının koruma alanında kalmaktadır" Şerhinin

konulması ve sonucundan Kuruİ Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine, tescilli taşınmaza ve koruma alanına Yönelik her türlü fiziki

ve inşai (tevhid, ifuaz, kazı, sondaj, ona.rrn, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve izinsiz

müdahalelere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarece
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