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Ardüan İli, Merkez ilçesi, Ardıçdere Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına

ait, 101 ada27 parselde kayıtlı İuşrr-urr, üzerindeki kalenin korunması gerekli taŞınmaz kültür varlığı

olarak tescil edilerek yapı ğrubunun ve korunma alanının belirlenmesine iliŞkin; Ard.ahan AsliYe Ceza

Mahkemesi,nin26,02'.202f tarihve 5613 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü,nün 03.03.2021 tarih ve 1176084 sayılı yazısı, 19.04.202| tarih ve 1333050 saYılı görüŞ

yazıs|, Aİdahan Valiliği il Tarım ve orman Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1576192 sayılı görüŞ Yazlsl,

kars Kültiır Varlıklarıİrı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.06-2021 tarih ve 782276

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

_ Ardahan ili, Merkez ilçesi, Ardıçdere Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait

olup herhangi bir sit içerisinde Lalmayan, 101 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki kalenin

2863 sayılı rtııttı, ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6 ncı maddesinde belirtilen özellikleri

taşıdığı'anlaşıldıgından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7 nci maddesi ve Korunması Gerekli

ruşrĞa, rİıttıİ Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uYarlnca taŞınmaz

kültür varlığı olarak tesciline,

- Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsaYan 660 saYıh ilke kararı

gereğince tescili yapılan kalenin yapı grubunun I. grup ve korunma alanının ise ekteki koordinatlı

Loüae düzenlendiğİ şekliyle belirİenmeİine, bu doğrultuda hazır|anantescil fiŞinin uYgun olduğuna,

_Söz konusu l01 ada 27 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğü,flce ,,I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kaltar Varlığıdır." Şerhinin konulması ve

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine,

_Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kaleye Yönelik her türlü fiziki ve

inşai (tevhid, ifraz| kazı, sondaj, onarım, ubJ müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin

alınmasına ve her türlü izinsiz müdahalelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgi idarelerce

alınmasına;
karar verildi.
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