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KARS

Kars İli, Digor İlçesi. Merkez Mahallesinde yer alan ve |02 ada l36 parselde kayıtlı, mülkiyeti
maliye hazinesine ait olup korunması gerekli taşlnmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma
alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun |9.12.20|2 tarih ve 246 sayı|ı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarının 08.07.2019 tarih ve 30537l sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Digor İlçesi. Merkez Mahallesinde yer alan ve 102 ada l36 parselde kayıtlı, mülkiyeti
maliye hazinesine ait olup, I.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın
koruma alanının, ekteki koordinatlı kadastral haritada hazırlandığı şekliyle belirlenmesine ve bu

doğrultuda hazır|anan tes ci l fi şinin uy gun o lduğuna,

- I02 ada 136 parsel üzerindeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının koruma alanında
kalan |02 ada 135 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce
"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının Koruma Alanında Kalmaktadır" şerhinin konulmasına,

- Söz konusu 102 ada 135 ve 136 parsellere yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım,

onarım, kazı. sondaj, yeni yapılanma, tevhit, ifraz vb.) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmasına ve bu tür izinsiz müdahalelere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına

karar verildi
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CENEL TANIMI' Kars İli. Digor İlçesi, Merkez Mahallede yer alan ve l02 ada. l36 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz üzerinde yer alan kilısenin günümüze sadece apsis
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i]li taŞlnınaz gıınümüzde korumasız Vaziyette olup oldukça bakımsız durumdadır.
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K. Zepel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

Kars İli. Digor İlçesi. Merkez Mahallede yer alan ve l02 ada. l36 parsel numarasında kayıtlı

olan taşlnmaz üzerinde yer alan kilisenin günümüze Sadece apsis bölümü ulaşmış olup ayrıca

söz konusu kilisenin beden duvarlarının temel izleri de gözlemlenebilmektedir. Kilisenin
günümüze ulaşan duvarlarının dış kısımları düzgün kesme bazalt ile iç kısmının ise moloz taş

ile doldurularak yapıldığı görülmüştür. Tescilli taşınmaz günümüzde beş kilise olarak bilinen

alanın yaklaşık 1.50 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ayrıca tescilli taşınmaz günümüzde

korumasız vaziyette olup oldukça bakımsız durumdadır.
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