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36.00.86
Toplantr yeri

KARS

Kars İli, Merkez ilçesi, Kaleiçi Mahallesinde yer alan ve 106 ada 1 parselde kayıtlı, III. Derece

Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan, özel mülkiyete ait, tescilli taşınmaza yönelik gerekli güvenlik

önlemlerinin alınması ile yapı grubu ve tescil fişinin gtincellenmesine iliŞkin; Erzurum Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun |2.09.|99| tarih ve 330 sayılı kararı, l7.|2.1993 tarih ve 600

sayılı kararı,01.04.201l tarih ve2255 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

vtıatırıtıgtı uzmanlarınıı24.04.2I9 tarih ve93954 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars ili, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesinde yer alan ve 106 ada 1 parselde kayıtlı, Koruma

Amaçlı İmar planı mevcut olan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisindeki Oze| mülkiYete ait tescilli

taşınmaz kültiir varlığı kilise yapısının, yapı grubunun Külti.ir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kurulunun 05.11.1990 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında I. grup olarak giincellenmesine ve bu

doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

-Tescilli taşınmazın dış cephe saçak taşlarında oynamalar ve düşme tehlikesi olduğundan gerekli

güvenlik önlemlerinin ilgili Belediye ve taşınmaz sahiplerince alrnmasına, Erzurum Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma B<ıİge Kurulu]nun 01.04.2Ol1 tarih ve2255 sayılı kararı ile istenilen Projelerin
ivedilikle hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına;

karar verildi.
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YAPIM TARiHİ

GENEL TANIMI: Doğu_ batı yönünde uzanan ve dikdörtgen planlı olararak inşa edilen taşınmaz yarım daire formlu apsise sahiptir
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Taşınmazın üst Örtüsü oldukça tahrip olmuş ve taşınmazın ykılma tehlikesi vardır

Mahallesi, l 06 ad4 l parselde yer alan Kilise, doğu-batı yöniiııde
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uzaıımaktadır. Tek nefli ve dikdörtgen plaıılı olan taşıırmıızın uzen beşik çatı ile örtülmüş ve bu kısım

toprakla kapatılmıştır. Bu kısımdaki saçak silmeleri, kalkan duvarlan üzerinden de geçecek şekilde binayı
Kilise

kesintisiz olaıak çepeçewe sarmal«4 ancak gtırıtımüzde bu silme yer yer tahrip olmuştur. Kilise duvarları

slra kesme baza|t taştan inşa edilerek taş aralarına harç konularak duvarlar güçlendirilmiştir

batı cephesinde bulunan giriş kapısı zemmın toprak doldurulması sonucu daraltılmıştır

içerisine girildiğinde üst krsmının iki slra yuvarlak kemerle güçlendirilmiş tonozla kapatıldığı

Yapının ıç kısmında bulunan duvarlar iizerinde ver yer alçı kalıntılan Eöze çarpmaktadıI.

yaplnln duvarlan iizerlerinde geçmiş dönemde bulıınan süslemelere ait figtir ve motiflerden

gİiü,liımtize sadece tonozlar iiaerinde bulunan madalyonlar lçenslne işlenmiş küçtlk çiçek motiflerinden

genye bir şey ulaşmamıştr. Taşınmazın doğu cephesinde yanm daire formlu apsis yer almaktadır. Apsisin

her iki yanmda pastaforium localan bulunmaktadır Taşııımazın aydırılanna pencereleri içeriye daha ıyı ışık

verebilmek için, dışardan içeriye doğru genişletilerek yapılmıştır, Bunun dışında taşrnmazrn kuzey ve giı|rıey

duvarlarında sağır kemerler yer almaktadır,

K. Zeynel Abidin Y§LI
Bölge Kurulu Müdiırü
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özel Mulkiyet

BAKIMINDAN OLMASI GEREKEN

Özel Mulkiyet

KULLANIMI

Kullanılmıyor
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ÇOLAK (Arkolog)
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