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KARs

Kars İli. Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,
mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 116 ada l57 parsel üzerindeki Kaya Kilisenin (Kaya Kilisesi II!
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü'nün 22.01.20|9 tarih ve 66073 sayılı yazısı, Kars Külttlr Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü'nün 29.0l .2019 tarih ve E.87738 sayılı, 23.09.2019 tarih ve E.77502l sayılı yazıları,
Sarıkamış Milli Emlak Müdürlüğü'ııün 03.10.20l9 tarih veE.6602 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 26.09.2019 tarih ve E.4930 Sayılı yazısl, Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu uznraıılarıırın 07.10.2019 tarih ve 43792| sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili
bilgi ve belgeler ince]endi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars İli. Sarıkanrış İlçesi" İııkaya Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan
mülkiyeti Kamu Oııa Malına ait l 16 ada l57 parselin üzerindeki Kaya Kilise III'ün 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Korunıa Kantınuııun 6. Maddesinde beliıtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve
Korunması Gerekli Taşınnraz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
uyarlnca tesciline ve Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı
ilke kararı gereğince yapı grubıınun I. grup olarak belirlenmesine,

- Korunması Gerekli '['aşınnıaz Kültür Varlığı olarak tescili yapılan taşınmazın tapu kütüğünün

şerh ve beyanlar hanesine ilgiii Tapu Müdürlüğü'nce "I.Grup korunması gerekli taşınmaz ktllttlr
varlığıdır" şerhinin konulmasına.

- Tescili yapılan taşınmazın koruma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın Kurul
Müdürlüğünce yapılarak hazır|anacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasma, ayrrca korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kaya kilisesine yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid,
ifraz,kazı, sondaj, onarım. vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulumuzdan izin alınmasına,

karar verildi.
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KiLiSE

Kars İli. Sarıkamış İlçesindeycralan ıc lib ada. l57 parselde kayıtlı taşınmaz
üzerinde büyük kaya bloğa oyularak yapılmış doğu batı yönünde uzanan kaya kilise
bulunmaktadır. Söz konusu kay,a kilise içerisinc güne1 de yer alan ve zamanla tahribatlara

uğramış olan kapıdan giriş sağlannıakta olup. günün-ıüzde kay,a kilise ortadan ikiye ayrılarak
parçalanmıştır. Kilisenin iç kısmı tek mckandan oluşmakta olup. doğu cephede kayaya

oyularak yapılmış yartm daire tiırn-ılu apsisin oldıığıı görülmüştür. Söz konusu apsisin
üzerinde iki adet kayaya o1ularak yapılnrış varıın daire tiırmlu nişler de yer almaktadır. Kaya
kilisenin kuzey duvarında da 1ine o} ularak 1,apılnrış oIan yarım daire tbrmlu niş yer almakta
olup nişin altında zemine doğru oıularak açılmış bir kanal bulunmaktadır. Kilisenin batı

taratlnda ise yine kayaya oyularak 1,apılmış tbrmlu niş y,er almaktadır. Kilisenin güney

duvarında kare fbrmlu açıklık bulunmaktadır. Avrıca sijz konusu kaya kilise Micingirt
Kalesinin eteklerinde }-'cr almaktadır.
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