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Kars İli, Digor İlçesi. Vlcrkcz Mahallesinde yer alan ve 115 ada 10 parselde kayıtlı, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait. herhangi b!r sit alanı içerisinde bulunmayan, korunması gerekli taşınmaz kültür

varlığı olarak tescilli tası]ıiıııiz. iı ,,,1ı])ı grubunun. koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin
güncellenmesine ilişkin: Erzı-ıı,uı-ıı Ktilttir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.11.2009

tarih ve l499 sal,ılı karaı,i. Kars Kiiltür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının

08.10.20l9 tarih ı,e 3054ll s:ırılı fıı,].ortı okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüşıneler sonucı-ında:

- Kars İli. Oigor İlçesi. Merke:z Mahallesinde yer alan ve ll5 ada 10 parselde kayıtlı, mülkiyeti
Maliye Haziııesine ait oltıp lıerlraııgi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, korunması gerekli taşınmaz

kültür varlığı olarak tescilli tasıılııl.ı7ıü1 yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun

05.11.1999 taril,ı ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında II. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanının,

ekteki koordinatlı kaclastra! lıaı,ııaı]ı lıa:zırlandığı şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan

tescil fişinin uygun oldı-ığııııı.

- Taşınmaz kültür rarlığı olııraK tescilli l15 ada 10 parselİn tapu kütüğüniin şerh ve beyanlar

hanesine ilgili Tapu Müdiirliiğıince "ll. Grup korunması gerekli t(ışınmaz ktiltlr varlığıdır" şerhinin
konulmasına. tescilli parse!iıı korıııı-ıa alaııında kalan 115 ada 6,9, || ve |2 parsellerin tapu kütüğünün

şerh ve beyanlar hanesine ise 1,iııe ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "Korı,ınması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığının Korıımu Alı:ını;ıclcı f-ıılııııık,tıı!ır"' şerhİnİn konulmasına,

- Söz konusu l 15 ada 10 parsele vapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım, onanm, kazı,

sondai. yeni yapılanma. tevhit . iltız ı b. ) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmaslna ve izinsiz
müdahalelere karşı geı,ekli gü, u,ı-:lik iiı-ı!cı-ıılerinin ilgili bİrİmlerce alınmasına;

karar verildi



.\\ Rı P.\ K()\S}]\ l DoG^l- VI] K[lI_,l[]Rl:l. \,,\lİl IKl_^Itl K()RtJ\,lA ENVANTER| DKVK.E ENVANTER NO

|,t,RKı\,}. Küt.l,tjR Vn R|.lKLARl V}: MI jl1]I-t]It (;t]Nt]l. MUDüRLÜĞü HARiTA No.

\l IRK}-Z \rAıl.\t.LESi
^NlsN

l xlI I K.\Rs ILÇt]Sl ] Dİ(;()li
çEreSil. 2

s( )\r\\ vl
( \],l |x )

K^l).^s l R( )

PArrA PARSEL ı0ADA lı§
Il.Grup

K()RtIM
l)EsCEsl

Şoğ,e Alliln

YAP1 ıaAN
MlWlçAöü
(UsLlP) :

\I)l ı't]K()R
xiı_isı,_si

YAPl\.l 1, RlHl Bll.nnr|\ol vü|ln

böltllnü ve kuzey taratİaki beden duvarlarının ul:ıştıQı g()rılllılLiŞ.ı,ıI

Y( )K

8 ulVAR

,ll Nr  l)l iRl IMl ] AŞl\ l(,ı \ \l,I
ts

x

l\,ı

I l:N 

(lRlA
t)lŞ \,.A1,1

X

l,JS l- YAPl Iç YAlı RUTUBEl,

xx

B l}

x öMjM.l

)/| |:.

cscillı taşınıııaz gainülnüZde koruııasız rızırcıtc, olup oldııkça lııkıııısız dııruındadır

Y.\l,|| \N ()NARlMI AR

stj ı.ı.ll( I RIK l§[l,MAlljKNK
ltll{il].ljR Yok Yok Yok Yok

ORJINAL KULLANIMI

KiLiSE

Kars İlİ. Dİgor İlccsi. iVlcrı,ez Vlııiıiıııctıe \cı aian ve l i5 ada. l0 parsel numarasında kayıtlı
olan taşınmaz üze rinJe r cr alan kili.e ııiıı ıününlüze sadece apsis bölümü ve kuzey taraftaki
beden duvarlarının uıaştıiı g(iı,üınliistliı. l)oğu-hatı yönünde uzanan Kilisenin genel hatlarına
bakıldığında baziIikal planlı olırak 1ıl-ııldığı tahmin edilmektedir. Kilisenin beden duvarlarının
dış kısmı düzgün kcsınc bızelı ü:.ış ku!lırnı!]rak iç kısmı ise moloz taş dolgu kullanılarak inşa
edİ|mİştİr. Arrıca tcsc]]li 1i])ııııı]:ı./ _ıii.ıi]ıııii.ıi]e ktırumasız vaziyette olup oldukça bakımsız
durumdadır.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü
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