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KARS

Kars İli. Digor İlçesi. Saklıca Köyünde yer alan ve mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olup
,'Korunması Gerekli Taşııımız !,ülıtıı Varlığı" olarak tescilli 110 ada 53 parseldeki kilise yapısmm

çevresi ile birlikte I. Dcrece ı\rl;ı<,ıloj,k Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve anıtbazındaki kilisenin tescil

fişinin güncelleırmesirıe ilişkirı: Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
|7.03.1989 tarih ve l28 sa,vılı karııı. Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün

26.07.2019 tarih ve I].3524 sııy iı 1.:ııs1. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

uzmanlarının 20.09.20lc) taı,il. ı : 41:]06 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılaıı görüşn,ıeler sc,ıııucı.ıııda:

- Kars İli. Digor İlçesi. Sıılıl:cıı Kölünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,

mülkiyeti Kamu Orta Ntal:rıa ait ciıp" ilrzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
l7.03.1989 tarih ve l28 salıl_ kararı ile korunıası gerekli taşınmaz kültürvarlığı olarak anıt bazındatescil
edilen ll0 ada. 5j parselcleki kilise yaplsının sayısallaştırma çalışmaları kapsamında Müdürlük
uzınanlarınca yerinCe 1apıiıı,ı i,ı.ı_,.,:ıırede. söz konusu parsel üzerindeki kilise yapısmln çevresindeki
yerleşim yeri ile birlikte 185_1 s,.,,i]. !'.i-iltüır ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde

belirtilen "Koruıınrası Ce:,--k]i '[aşııı-ııaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. }4add;si ,".e Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin

Tespit ve Tescili I-Iakkındı \'(i,-_.t,ı,ıı]i}:, uyarınta. bahse konu taşınmazın ekteki karar ekindeki krokide

gösterildiği şekliylc I. Derece A:-],.coic,-k Sit olarak tescil edilmesine ve bu doğrultudahazır|anan sit fişi

ile aynı parsel üzeriiııieki icscilli kil.>e yapısı için hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna, anıt

olarak tescilli kiliseııiıı I.Dcrçce ,1-:,\:oloiik sit alanı içerisindeki konumunun koordinatları ile birlikte

işaretlenerek Kurul u:^ır u za 
-. iır_ ı i _ _-_ :: : .- -i"

- Ekli krokide sinırl:.,ı ,.,,_,iir]eır-,ıı Sit alanı içerisindeki taşınmazın tapu kütüğüntln şerh ve beyanlar

hanesine ilgili Tapıı l"liidürliiğıi"iı:c "1 Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." şerhİnİn konulmasına,

- Kültür ve Tabiat Varlıklaı,ıı-ıı Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke

Kararının l inci nıad.]esii-ıC.., _\ ci, :1,a].ı Koruma ve Kullanım Koşullarının I. Derece Arkeolojİk Sİt İçİn

Geçiş Dönemi Yapı laı-ı nıeı iı,tı :;,,i i l..., i tı i ıırak bel irlenmesine,

_ ilgili İl Özel idaresiı-ıç:. l3(-ı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17 nci
maddesinde belirtilen siiı,e i;ei,i_, ı._le. söz konusu sit alanı için Koruma Amaçlı İmar Planının

hazırl atı l arak değerl e ıı d i r : !. ıı c. _ i-i z ; ı r, j{,uriıl um uza sunulmasına;

_ Sit alanı içeri:;ind;, ." ıı-,,l::cık herhangi bir fiziki müdahale (kazı, sondaj, tevhid, ifuaz, vb)

öncesinde Koruıııa Rölge B, ,-ır,-ıl,_ı:ıC:_ı-. iziı,i alınmasına, ayrrca sit alanlarında her türlü fiziki müdahalelere

karşı ilgili il Özel idaresi ,, ,: i] .t ı::dıı,:ıı K_cmutanlığınca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına;

karar verilci



DoGAL VE KUt,,t-UREL VARLlKLARI KORUMA
ENVANTERi o.r.v.r.E

İLİ:KARS iı,çgsi: nicoR ı.rnneııı röy
VEYA ı,ıpvxiİ: SAKLICA rÖyÜ

ADı: BEŞLER KİLİSESİ (KHTZI(ONK MANASTIR ALANI)
GENEL TANIM: Digor Çarı vadisine [-ıakan kanyonda bulunan beş kilise ve mekdnlardan oluşan bir manastır alanıdır.

Konıpleksten günümüze u|aşabilınis tel.. kilise olan Sıırp Sarkis Kilisesi olduğu bilgisine ulaşılmış olup, temel seviyesinde bazı
klsıı'ııları günümüze ulaŞınış olan kilisı,lr,ı,iıı ise Sııı,p Asdvadzadzin Kilisesi, Surp Stephanos Kilisesi, Surp Garabet Kilisesi ve Surp
Krikor LusavoriÇ Kilisesi olduğu tespiı ı,diiıııişı.ir. Surp Sarkis Kilisesi Kilise basamaklı bir platform üzerinde yükseltilmiş, etrafı
gölnııre yarıın sİ.itunIarIa çevr,li ve :ııı,-li.;ıi ;t,lci-, :.,ıı,ıs.),e biçiınli bir kubbeyle taçlandırılmış dıştan yuvarlak, içten dört yapraklı yonca
Planlı. ÇaPraz eksenlerde doğudakilç'r 1ıastılıırioiı tıilası işlevli döıı şapeli vardır. Kilisenin merkezi kare mek6nı pandantif geçişli içten
Ve düŞtan silindirik yüksek kasnak iizerinc ottııan kubbe ile örtülüdür. Kuzey, batı, güney eksedralar ile apsisin ana eksen|erinde
Yıkılıı-ııŞ oldukları iÇin forn-ıları taın algüııinaıııavan biı,er pencere bulunur. Bu pencereler, güneydeki hariç, birbirine kemerle bağlanan
üÇ|ü sütuncelerle vurgulanı-ıııştır. Kasııakıa da dörı i,,önde yuvarlak kemerli dikdörtgen birer pencere yer alır. KiIisenin yer yer bazı
kısııı-ıları ÇökmüŞtür. Yapının ti.iın cepi-ıe!t-,ı,i. rı-ıvııriıık kemerlerle birbirine bağlanan yirmi çifte sütuncelerden oluşan kör kemer dizisi
ile len ir

Şİl'lOİXİ TEHLİKELER : Sağlaı-ıılı_iııı: _ı itir..ı.ş tılan }apının korunmasını sağlamak için acil olarak önlemler alınmalıdır,

MD K DURUM Koıııpleksten günüıı]iize sadece Surp Sarkis Kilisesi
ul
Ş

lr

SİT POTANSİYELİ : I.Derece Aı.keolo_iik Sit Potansiyeli Mevcuttur

Ml) K KORUMA ınnıaz kültür var|Korunınası Gerekli I

ÖruPnİı-nN KORUMA : l. Derece .{ı.kcoIojik Sit Alanı

YAYIN D Z N
LEMLER Surp Sarkis Kilisesi sağlanılığını yitirmiş, olduğundan

ziyaretçilerin güvenliğini ve yapıntn kcıı,tııııııasıııı sağ|aııak için acil önlemlerin
aIınması gerekmektedir. Kilisc,nin duvaı,larııııı-ı tüıııllnlln ise duvar yazılanyla kaplı
olduğu lınüştür
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