
T.C.
rüı,rün vB runizM BAKANı,ıĞı

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı Tarihi ve No z 29.06.202|-233
Karar Tarihi ve No :29.06.202|-3237

Kars ili, Digor ilçesi, Kilittaşı Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait124 ada 15

parsele kayıtlı, I.Derece Arkeolojik bit iç..irinde kalan, korunması gerekli taşınmaz ktilttır varlığı olarak

iescilli kilisenin yapı grubu ," İup, bilgilerinin belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesi talePlerine

ilişkin; Erzurum rtııttır ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 01.1 l . |996 tarih ve 806 saYılı kararı,

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.05.202| tarih ve 3189 saYılı kararı, Kars Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının |7.06.2021 tarih ve 798265 saYılı raPoru

,okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

_ Kars İıi, Digor ilçesi, Kilittaşı Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait |24 ada l5

parsele kayıtlı, I.DeĞce Arkeolojik Sİt içerisinde kalan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak

iescilli kiiiseye yönelik sayısallaştırma çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü'nce YaPılan Yerinde

incelemede; ,ö, konrru kilİsenin Maliye Hazinesine ait |24 ada 15 parselde kaldığı anlaŞıldığından taPu

bilgilerinin |24 ada 15 parsel, yapı grubunun ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kurulu,nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında I. grup olarak belirlenmesine ve bu

doğrultuda hazır|anan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

_Söz konusu I24 ada 15 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili TaPu

Müdürlüğünce " I. Grup Korunmast Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır " Şerhinin konulmasına ve

sonucundan Kurul ıııtıjtırıtıgtı,ne bilgi verilmesine, korunması gerekli taŞınmaz kültür varlığı olarak

tescilli taşınmaza yönelik her türlü fİziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale

öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına,
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