
 
 

 

 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR      

                     75.03.11 

Toplantı Tarihi ve No  :29.09.2021-240           Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No      :29.09.2021-3343                                                                         KARS 
 

   Ardahan İli, Göle İlçesi, Budaklı Köyünde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan 

ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kilisenin yapı grubunun, koruma alanının, 

tapu bilgilerinin belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesi talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.06.2001 gün ve 1131 sayılı kararı,  Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.09.2021 tarih ve 937248 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 
 

-Ardahan İli, Göle İlçesi, Budaklı Köyünde yer alan ve herhangi bir sit içerisinde kalmayan 

ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kiliseye yönelik sayısallaştırma 

çalışmaları kapsamında Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede; bahse konu 

kilisenin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 115 ada 22 parselde kaldığı tespit edildiğinden tescilli 

kilisenin tapu bilgilerinin 115 ada 22 parsel olarak, kilisenin yapı grubunun, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. grup olarak, 

korunma alanının ise ekteki koordinatlı kadastral haritada düzenlendiği şekliyle belirlenmesine ve bu 

doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,   
 

-Karar ekindeki koordinatlı krokinin dikkate alınarak mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 115 ada 

22 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar kısmına ilgili Tapu Müdürlüğünce “II. Grup Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” şerhinin konulmasına, tescilli kilisenin koruma alanında kalan 

özel mülkiyete ait 115 ada 16 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ise “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının Korunma Alanında Kalmaktadır.” şerhinin konulmasına ve 

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine 
  

-Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kiliseye ve korunma alanına yönelik 

her türlü fiziki ve inşaî (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge 

Kurulundan izin alınmasına ve her türlü izinsiz müdahaleye karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili 

idarece alınmasına; 
 

Karar verildi.   

  


