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Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No

: l6.10.20l9-192
: l6.10.20l9-2585

36.04.208
Toplantı yeri

KARs

Kars İli, Kağızmarı İlçesi. Çukurayva Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,

Kamu Orta Malına ait l l8 ada l parsel" 119 ada l parsel, 120 ada27 parse||erin l.Derece Sit Alanı olarak
tesciline ilişkin; Kars İl Kültür Ve Ttıriznr Müdürlüğü, Kültür İşleri Şube Müdürlüğü'nin16.07.2019 tarih

ve E.585434 sayılı yazısı. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 01.08.2019

tarih ve F,.637623 sayılı 1,azısı. Kars İl Özel İdaresi. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün
15.08.2019 tarih ve E.40ll sayılı yazısı. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının

18.09.2019 tarih ve 410672 sayıh raooru okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüşmeler sonucunda:

- Kars İli. Kagızınan İlçesi" Çukurayva Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde

kalmayan Kamu Ona Malına ait 118 ada 1 parsel, ||9 ada 1 parsel, l20 ada27 parse||erin 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kortıma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz

Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve

Korunması Gerekli Taşınmaz Ktiltür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik
uyarınca. I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve bu doğrultudahazırlanan sit fişi ve krokinin
uygun olduğuna.

_Ekli krokide sıırırları bclirleneıı sit alanı içerisindeki 118 ada l parsel, lI9 ada 1parsel, I20 ada

27 parsellerin tapu k|itliğüııüıı şeılı .,,e beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "I. Derece

Arkeoloiik Sit Alanıdıı,." şerhinin konulmasına,

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

Kararının l inci maddesinde rcr alaır Kortınıa ve Kullanım Koşullarının I. Derece Arkeolojik Sit için
Geçiş Dönemi Yapılanına Koşulları oIarak belirlenmesine,

- İlgill İl Özei İdaı,esiırc:. 2353 Sayıh Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17 nci

nraddesinde belirtilen süre içerisinde. söz konusu sit alanı için Koruma Amaçlı İmar Planının

hazır|atılarak de ğe rl end i r i l mek üzere K urı-ı l umuza sunul masına;

- Sit alanı içerisinde vapılacak lrerhangi bir fiziki müdahale (kazı, sondaj, tevhid, ifraz, vb)

öncesinde Koruma Bölge Kurulundar. izin alınmasrna, ayrlca sit alanlarında her türlü fiziki müdahalelere

karşı ilgili İl Özel İdaresi ve İl .laııdarma Komutanlığınca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına;

karar verildi

l



AVRUPA KONSEYi DOGAL VE KULTUREL VARLIKLARI KORUMA
ENVANTERi D.K.V.K.E sir

ENVANTER NO:

rünxiyg KULTUR VARLlKLARI VE MUZELER GENEL
ııüoünı-üĞü

HARITA NO:

İLİ:KARs iı,çrsi: rRĞızıınN
ıvııHnı,ı,s röy
VEYA ı,ı Bvrİi: ÇUKURAYVA
röyü(pnur)

KADASTRo
ADA:l l8 PARSEL:l
ADA:ll9 PARSEL:l
ADA: l20 PARSEL:27
ADA: l2l PARSEL:24

ADI: DZARAKAR MANASTıRı (AĞKERAN)
GENEL TANIM: Kars İli. Kağızırıan İlçesi. Çukurayva Köyünde yer alan kaya oyma manastırdan günümüze. iyi durumda bir

kilise. bir kısmı al,akta. bir kısn-ıı tahrip olnıuş. [ıir kısn-ıı da ttıprak altında olduğu anlaşılan çok sayıda şapel ve mekiin ulaşmıştır. Manastırın kilisesi,
haç planlı. yarım dairc tek apsisli. ıronıp gcçişli basık kubbc|idir. Naos yarım daire apsis. yarım kubbe ile örtülüdür. Apsisin içerisinde bulunan
pcncere bir şapele açılır. Kilisenin içiı,ıin çoğıı diiküInıüş olınakla beraber beyaz renkte sıvalı olduğu anlaşılır. Yapının batı ve güney haç kollarında
di.izensiz şekilde y,azılmış Ermenicc kitabc rırrlır. Kubbenin ortasında. kollarının her iki köşesi daire motifi ile sonlanan, kırmızı boyalı kabartma haç
motifi 1,er alır. Kilisenin kuze1 haç kolıına bircr kapı ilc açılan iki şapel yer alır. Kare planh. kubbeli bu şapellerin doğularında birerapsisleri ve apsis

şapelin kubbcsi tromp geçişlidir. .\na kilisedc olıluğıı gibi burada da kubbe geçişi düz çizgilerle. kubbe sınırları yine zigzag motifi ile vurgulanmış,
ktıbbenin merkezinede kırmızı [-ıola ilc haç ınotili 1,apılınışıır. l)oğudaki şapelin kubbesininortasındadakırmızı boyaileyapılmışhaçmotifi bulunur.
[{aç kolunun balı ucunda bulunan ıtır,arlak kcnıcrli dikdtiı,tgcn bir kapı ile yıldız tonoz örtülü bir mekAna geçilir. Bu mekdnın bİr kısmı ve güney haç
kolunun tinü tamamcn 1,ıkıln-ııştır. Yılilız toı,ıozlıı nıckıinın giinevbatısında bulunan dikdörtgen bir kapı ile bir şapele geçilir. Haç planlı, naos
zcnıininden yüksek yarıın dairc açısisli bu şılıcl. ıronıp ueçişli kubbe ile örtülüdür. Kilisede olduğu gibi hem geçişte hem kubbede kırmızı boya ile
vapılan siislemeler. kubbcdc kabartma haç rcr alır. Kiliscnin hatı ve kuzey haç kollarında bulunan Ermenice kitabelerde geçen isimlerden l0. yüzyıla
ait olduğu anlaşılmıştır.

Şİuoİxİ TEHLİKELER : Her türlii I'iziki ıı,ıtjtlıi,ıııe rc izinsiz kazılara karşı korumasız vaziyettedir

ŞİMDİKİ DURUM : Manastür alanında btıluııan ,-apı|arcia yer yer dökülmeler
olınakla beraber kısmi yıkılmalaf ıııcvcuı olup. iç ıııckanIardaki süsleme amaçlı motif ve
bczemelerin büyük bir kısmı silinn-ıişıir.

SİT POTANSİYELİ : I.[)crccc Arkcolo.iik siı 1-ıotansircli bulunmaktadır,
KORUMADERECESl
HAZIRLAYANLAR: 18/09l2019
Devrim ÇETİN (Arkeolog)
İbrahim ÇOLAK (Arkeolog)

ŞlMDIKl KORUMA : Koruınasız vaziyettedir

ÖNERiı-pN KORUMA : I. I)crccc Aıkctıloiik Sit Alaı,ıı
KONTROL EDEN:

K.Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

z l8l 09l 2019

YAYlN oİziNi K.V.K.B.K. KARARLARI
NO:GÖZLEMLER : Dzarakar Manasıırının bazı btilümleri sağlamlığını

1,itirmiş olduğundan yapının korunıı,ıasını sağlanıak için acil önlemlerin alınması
gerekmektedir. REViZYoN

K.V.K.B.K.ONAYI: l l 2019

KARS lLİ, KAğa{Aİi llçEsl, çuKURAWA KÖYÜ

AĞKERAiI lirAilAsTlRl VE YERLEŞIM AtANl

|TRF 3 Deruceliİ KoordinathI]ırT----T----
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