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1. GİRİŞ 
 
“Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi”, Kars Belediyesi, 
Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu’nun işbirliği, Çekül ve Kars 
Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile 
gerçekleştirilmesi amaçlanan, Kars’taki mimari ve kültürel mirası turizm 
temasıyla bütünleşecek şekilde değerlendirmeyi öngören bir kentsel 
koruma/canlandırma  projesidir. 
 
Küresel Miras Fonu dünya çapındaki miras alanlarının korunması ve 
canlandırılması için, ekonomik gelişme potansiyeli olan bölgelerde, tarihi 
ve kültürel koruma çalışmaları yapan, kar amacı bulunmayan bir 
uluslararası koruma teşkilatıdır. Bu fon, Kars’ın bu kriterler bakımından 
dikkate değer olduğunu ve Türkiye’nin önde gelen turizm odaklarından 
biri olma potansiyeli bulunduğunu yerinde yaptığı ön çalışmalarla 
saptamış ve projeye katılmıştır. 
 
Diğer bir uluslararası teşkilat olan Christensen Fonu’nun projede yer 
almasına neden olan etmen, Kars’ın  biyolojik ve kültürel çeşitliliğidir. 
Kars’ın sosyal ve kültürel yapısı, göç olgusunun yoğun olarak 
yaşanmasından dolayı zengin bir mozaik oluşturmaktadır. Fon, bu tür bir 
kültürel altyapının Kars Kaleiçi Projesi’nin ihtiyaç duyduğu insan 
kaynakları açısından da büyük önem taşıdığını düşünmektedir.. 
 
Genel olarak dış kale ile tanımlanan bir tarihi çevre olan proje alanında; 
Doğu Anadolu’nun en önemli kalesi olan Kars Kalesi başta olmak üzere, 
Taşköprü, Hamamlar, Camiler, Kiliseler ve Beylerbeyi Sarayı gibi çok 
değerli kamu yapılarının yanı sıra; yok olmaya yüz tutmuş, dikkate değer 
az sayıda Osmanlı sivil mimari örneği de yer almaktadır. 
 
1878-1917 yılları arasındaki Rus hakimiyeti döneminde taht düzünde 
kurulan ızgara planlı yeni kentle başlayan süreçte Kars güneye doğru 
gelişmiş, bunun sonucu olarak da Kale ve çevresindeki tarihi kent hem 
fiziksel hem de işlevsel olarak merkez olma özelliğini yitirmiştir. 
Böylece, tarihi dokuda yer alan kentsel işlevler ve sosyal grupların yanı 
sıra mekansal özellikler de değişmiştir. Toplumsal açıdan önem ve prestij 
yitirmenin sonucu olarak alan, fiziksel açıdan sağlıksız yenileme, çürüme 
ve eskime gibi dönüşümlere sahne olmuş ve bir “Çöküntü  Bölgesi” 
haline gelmiştir. 
 

 
Şekil 1.1. Proje Alanı 
Figure 1.1. Project Site 
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Kars Kaleiçi is an urban revitalization project involving Kars 
Municipality, Global Heritage Fund, the Christensen Fund, and non-
governmental organizations like Çekül and Kars Urban Council. The goal 
of this project is to integrate the concepts of historic preservation and 
urban revitalization with sustainable tourism.  
 
Global Heritage Fund (GHF) is a non-profit international conservancy, 
which protects and preserves humankind's most important cultural 
heritage sites in developing countries. Preliminary studies made by GHF 
indicate that cultural heritage of Kars give the city a potential of being 
one of most important tourism centers in Turkey.   
 
One of the other important factors for the involvement of the Christensen 
Fund, an international organization, in this project concerns the biological 
and cultural diversity of   Kars.    Rich and diversified social and cultural 
structure of Kars stems from the intense migration process taking place in 
the region. The Fund considers such cultural structure as an integral 
element for the implementation of Kars Kaleiçi Project.     
 
The Citadel District (Kaleiçi Mahallesi) that encompasses the original 
Ottoman city forms the boundaries of the project.  It is defined by the 
outer citadel (Dış Kale), built in the 12th century. The Citadel District is a 
historical site possessing very significant structures of different cultures 
and epochs. These include public structures, such as the inner citadel 
(Kaleiçi), an Armenian Church built in the 10th Century, the Stone Bridge 
(Taşköprü), the Beylerbeyi Palace, and several hamams and mosques.  
There are also a number of Ottoman civil structures that deserve attention.  
 
During the period of Russian occupation in 1878-1918, the old city was 
abandoned, and a new garrison center was built on the southern part of 
the city. During their 40-year-long occupation, the historical city near the 
citadel had lost its central importance both physically and functionally. 
Thus, urban functions and social groups in the historical core lost their 
properties as well as the spatial characteristics of the area. As a result of 
losing social importance and prestige, the area was subject to improper 
physical renovation and transformations such as deterioration, and 
subsequently turned into an Urban Depression Zone. 
 

 
Şekil 1.2. Proje Alanı 
Figure 1.2. Project Site 
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Proje alanı için 1992 yılında hazırlanan bir koruma amaçlı imar planı elde 
edilmesine rağmen, tarihi çevre korumaya dönük politikalarla 
desteklenmediğinden, özellikle Osmanlı dönemine ait konut dokusu kendi 
haline terk edilmiş ve yok olma sürecine girmiştir. Projenin “Osmanlı 
Mirası“ vurgusu da, bu süreci durdurmak ve Osmanlı dönemi sivil mimari 
örnekleri ile konut dokusunun korunması ve canlandırılması gereğinden 
kaynaklanmaktadır. Böylece, Kars’ta yüzlerce yıl hakim olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mimari mirasının kente yeniden kazandırılması ve 
kentsel mekandaki çeşitliliğin önemli bir unsuru olarak hak ettiği yeri 
alması da mümkün olacaktır. 
 
Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi’nin ana hedefi, proje 
alanını oluşturan tarihi çevrenin bir mimari ve kültürel miras olarak 
özenle korunması ve bunu yaparken ihtisaslaşmış yeni merkez işlevlerine 
kavuşturarak kentle hem fiziksel ve hem de işlevsel bütünleşmesinin 
sağlanması olarak belirlenmiştir. 
 
Kaleiçi Projesi’nde hedeflere ulaşabilmek için Kars’ta varolan 
potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirebilmek gereklidir. Bu da ancak 
söz konusu potansiyellerin yerel, ulusal ve hatta küresel ölçekteki 
boyutlarının dikkate alınması halinde gerçekleşebilir. Kars, Anadolu ve  
Kafkasya’yı birleştiren bir köprü konumunda oluşu sebebiyle her iki 
coğrafyaya da hitap eden bir eğitim, kültür ve turizm odağı olma 
potansiyeline sahiptir. 
 
Bu potansiyeller göz önüne alındığında; proje alanının eğitim, kültür ve 
turizm temalarıyla bütünleşecek şekilde ele alınması ve uygulanacak 
rehabilitasyon ve yenilemelerle kentin ihtisaslaşmış merkezi kimliğine 
kavuşturulması gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım, Kaleiçi Projesi’nin 
hem genel anlamda Kars’ın potansiyellerine dönük anlamlar içerecek 
şekilde kurgulanabilmesine imkan sağlamakta hem de proje, alanın Kars 
kent bütünü içerisinde anlamlı bir alt birim olabilmesine olanak 
sağlamaktadır. 
 

 
 
Şekil 1.3. Kars Kaleiçi 
Figure 1.3. Kars Citadel 
 
Kentsel koruma ve canlandırma politikalarının uygulanması gereğini 
doğuran etmenler sadece fiziksel nedenlerden kaynaklanmayıp kentsel 
çöküntü, ekonomik ve sosyal alandaki problemler de bu gereği 
doğurmaktadır. Mekanı sebep-sonuç ilişkilerinin ötesinde algılayan bir 
bakış açısı, kentsel rehabilitasyon ve yeniden canlandırma politikalarının, 
yerel ekonomik ve sosyo-kültürel politikalar ile paralel işlemesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
politikaların varlığı olmaksızın gerçekleştirilecek olan fiziksel 
müdahalelerin sadece geçici bir etkisi olabilir, çünkü bu şekildeki bir 
müdahale kentsel çöküntüye sebep olan asıl etmenleri göz ardı etmektir. 
Bu politikalar pazar koşullarını da dikkate alan politikalar olmalı ve bir 
gelişme modeli kurgulamalıdır.    
 

Although a conservation plan was prepared for the project site in 1922; 
residential district of the Ottoman era was left to face destruction since it 
was not supported by policies for the protection of the historical site. The 
reason of the ‘Ottoman Heritage’ emphasis in this project is to end this 
deterioration process, and to preserve and to revitalize the Ottoman civil 
architectural and residential heritage in Kars. Therefore, architectural 
heritage created during the Ottoman ruling in Kars for centuries will be 
regained, and it will be possible to put Kars in its deserved place in urban 
diversity.         
 
Main goal of the Kars Kaleiçi Ottoman Heritage Revitalization Project is 
defined as the conservation of the architectural-cultural heritage of the 
historical site, while achieving physical and functional integration with 
the city centre via provision of specialized central functions. 
 
It is essential to exploit the existing potentials of Kars in order to achieve 
the goals of this project. This can best be accomplished by taking local, 
national, and global aspects of these potentials into consideration. Kars 
has a potential of being a cultural and tourism focal point serving both 
Anatolia and Caucasus, due to its position as bridge between the two.    
 
When these potentials are taken into account, the project area should be 
integrated with culture, tourism, and education themes, and should be 
defined as a specialized center with the implementation of rehabilitations 
and renovations. Such an approach facilitates to serve both for full 
exploitation of potentials of the city of Kars in general and for designing 
the project site as a meaningful entity in the whole city.    
 

 
 
Şekil 1.4. Kars Kaleiçi 
Figure 1.4. Kars Citadel 
 
Conditions creating the need for implementing urban rehabilitation and 
revitalization policies do not stem primarily from physical reasons. 
Elements of urban structure deteriorate mainly due to problems in local 
economic and social conditions. Through a perspective that could see the 
space beyond cause-effect relationship, it is essential to have both 
physical urban rehabilitation and revitalization policies, in parallel to 
local economic, social and cultural policies. Physical interventions 
without the presence of accompanying economic, social and cultural 
policies will have only a temporary effect, since underlying problems that 
lead to urban degradation will still exist. These polices should also take 
market conditions into account. Urban development strategies exist due to 
the absence of properly functioning market mechanism and in certain 
respects; they are a form of explicit government intervention. Market 
dynamics in design and implementation of urban rehabilitation and 
revitalization policies are integral elements of solution.  
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Kars Kaleiçi Projesi’nin uygulanabilmesi için bir ekonomik çerçeve 
belirlenirken, Küresel Miras Fonu’nun vurguladığı “Sürdürülebilir 
Turizm” kavramı bir gelişme modeli olarak benimsenmiş, Kültürel, 
Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik politikalarla desteklenmesi öngörülmüştür. 
Sürdürülebilir turizm; turizmi oluşturan etkenlerin ve varlıkların nitelik ve 
niceliklerini kaybetmeden sürekliliğinin sağlanması anlamına 
gelmektedir. Sürdürülebilir turizm politikasının hedefleri; doğal veya 
insan eliyle yapılmış çevreyi korumak, ekolojik dengeleri bozmamak, iç 
ve dış turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek, turistik yoğunlaşmayı 
zamana ve mekana yayarak kaynakların tahribini önlemek, faaliyetlerin 
istikrarını sağlamak ve kentsel altyapı ile üstyapıyı oluşturmak olarak 
sıralanabilmektedir.  
 
Kars Kaleiçi Projesi’nin elde edilme süreci tanımlanırken yukarıda 
bahsedilen çerçeve ışığında 4 aşama saptanmıştır. Bu aşamaların amacı ve 
içeriği  şöyledir; 
 
1.Aşama: Araştırma ve Analiz 
 
Projenin ilk aşaması olan Araştırma ve Analiz Çalışmaları; bölge, kent 
bütünü ve proje alanı hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan çalışmalar olup 
şu başlıklar altında toplanmıştır; 
 
Tarihsel Gelişim: M.Ö. 9000-8000 yıl öncesine kadar dayanan Kars ve 
bölgesinin tarihsel gelişimine bakıldığında, bölgeye hakim olan pek çok 
uygarlığın izlerini görmek olasıdır. Kale ve çevresindeki alanları 
kapsayan proje alanı da bölgede kurulan en eski yerleşmelerden biridir.  
 
Bu bölümde Kars’ın tarihi, sadece bugünkü fiziksel izleri açıklamaya 
dönük olarak değil, kültürel ve sosyal alandaki yansımaları anlamaya 
yönelik olarak da ele alınacaktır. Projenin Osmanlı Mirası’na dönük 
vurgusu, tarihsel araştırmanın özellikle Rus Hakimiyeti Dönemi öncesi 
19. Yüzyıl Karsı’nda yoğunlaşması ihtiyacını doğurmuştur. Bu 
dönemdeki kente dair ekonomik, sosyal ve fiziksel yapı detaylı olarak 
araştırılacak ve projenin Osmanlı mirası temasına veri oluşturmaya 
çalışılacaktır. 
 

While identifying the economical framework of the project, sustainable 
tourism concept exposed by the Global Heritage Fund is adopted as a 
development model, to be supported with cultural, social, economic, and 
also ecological policies. Sustainable tourism stands for sustaining the 
qualities and quantities of the elements that form a potential for tourism. 
Preservation of the natural-artificial environment and ecological balance, 
development of the inner and outer tourism, prevention of the devastation 
of the resources by spreading the tourism intensity, sustaining a functional 
reliability, and development of the urban infrastructure and structure are 
the goals of the sustainable tourism policies. 
 
Four phases have been identified throughout the project development 
process, in accordance with the related framework mentioned above. 
Goals and content of these phases are as follows; 
 
1. Phase: Research and Analysis 
 
The first phase of study comprises research and analysis of historical 
development, regional significance, social, cultural and economic 
structures, urban land use, land ownership, and current planning 
decisions.   
 
Historical Development: Traces of several civilizations which ruled the 
region can be seen as historical development of Kars and its region, 
whose history dates back to 9000-8000 B.C., is investigated. The project 
site covering the citadel and its surroundings is one of the earliest 
settlements in the region.   
 
This part will investigate the history of Kars, not only with a view to 
explain the physical impacts only, but also its cultural and social 
reflections. 
 
The emphasis of the project on Ottoman Heritage necessitates an intense 
research focusing on Kars in the 19th century under the Russian ruling. 
Economic, social, and physical structure of this period will be analyzed in 
detail so as to form an input for the Ottoman Heritage theme. 

 

Şekil 1.5. Ani Antik Kentinden Görünüm 
Figure 1.5. A view from Ani Ancient City 
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Ayrıcalıklar ve Bölgesel Özellikler: Bu başlık altında, projenin küresel 
ve bölgesel ölçekteki temelini oluşturmak üzere gerekli olan değerler 
araştırılacaktır. Bölgedeki teknik altyapı, ekolojik yapı ve coğrafi yapı alt 
başlıklar olarak ele alınacak ve özellikle bölgesel ölçekteki turizm 
odakları, projenin genel kurgusuna sağlayacağı olası katkıdan dolayı 
dikkatle incelenecektir. 
 
Sosyal ve Kültürel Yapı: Bu başlık altında, Kars’ın sosyal ve kültürel 
yapısındaki çeşitlilik ele alınacak ve projeye olabilecek katkıları 
irdelenecektir. Bu çeşitlilik yüzyıllar boyu süren ve halen devam eden göç 
olgusunun bir sonucudur.  
 
Nüfus hareketlerinin geçmişteki ve günümüzdeki nitelik ve niceliklerinin 
araştırılması, bölgedeki zengin kültürel mozaiğin tüm boyutlarıyla ortaya 
konması gereklidir. 
 
Ekonomik Yapı: Kars’ın bugünkü ekonomik yapısı ele alınarak hakim 
sektörler, işgücünün faaliyet kollarına dağılımı ve potansiyeller ortaya 
konacaktır.  
 
Alan Kullanımı Analizi: Bu başlıkta, projenin başlıca ele aldığı konu 
olan  kentsel mekanın analizi gerçekleştirilecektir. Arazi kullanımı, 
anıtsal yapılar, tarihi değerleri, sokaklar, meydanlar ve açık hava 
sistemleri, yaya ve araç etkileşimleri bu analizde fiziksel bütünü oluşturan 
elamanlar olarak incelemeye tabi tutulacaktır.  
 
Buna ek olarak, halkın mekanı kullanımdaki farklılıkları ve yoğunlukları 
gibi çevresel davranış biçimlerinin de gözlemlenmesi 
gerçekleştirilecektir.  
 
Mülkiyet Durumu: Planlama alanında bugün varolan mülkiyet dokusu 
ile bu dokunun zaman içerisinde yaşadığı dönüşümler ele alınacaktır. 
 
Mevcut Planlama Kararları ve Yasal Boyut: Proje  alanına olumlu ve 
olumsuz etkilerini vurgulamak üzere mevcut koruma amaçlı imar planları 
ile Kars İmar Planı’nın incelenmesi gerçekleştirilecektir. 1992 yılında 
Fikret Bayhan tarafından yapılan koruma imar planı 2002 yılında ÇEKÜL 
Vakfı’nın katkılarıyla revize edilmiş ve Erzurum Koruma Kurulu 
tarafından onaylanmıştır.  
 
Bu planlamanın önerdiği kararların bir bölümü Kars Kaleiçi Projesi’nin 
amaçlarıyla tutarlı olmakla beraber yetersiz kaldığı yönler de vardır ve 
revize edilmesini gerektiren kararlar irdelenecektir. 
 
Proje yapımı ve uygulanması sürecinde geçerli olan yasal çerçeveyi 
tanımlamak üzere, imar mevzuatı ve koruma mevzuatı  başta olmak üzere 
ilgili diğer tüm yasal mevzuat ele alınarak sınırlamalar araştırılacaktır. 
 
2. AŞAMA: Sentez 
 
Araştırma ve analiz çalışmalarına dayanarak proje alanındaki sorun ve 
olanakların ortaya konulması gerçekleştirilecektir. Bu aynı zamanda 
bölgede farklı karakterlere sahip alt-bölgelerin oluşumuna katkıda 
bulunacak ve bu farklı alt bölgelerin bölge bütününü geliştirmekte ne gibi 
olası rollere sahip olabileceklerine dair ipuçları verecektir.  
 
Bu bağlamda, sentez çalışması her müdahale bölgesi ve öncelikle ele 
alınacak olan anahtar proje alanları için koruma, rehabilitasyon, yenileme 
ve canlandırma gibi alternatif gelişim stratejilerinin geliştirilmesi ve 
senaryoların üretilmesine altlık oluşturacaktır. 

Significance and Regional Aspects: Under this title, the values that form 
the basis of this project at the local and global scale will be taken into 
consideration. Technical infrastructure, ecological and geographical 
structures of the region will be analyzed, and regional tourism centers will 
be carefully examined because of their relevant contribution to the general 
perspective of the project.     
 
Social and Cultural Structure: In this part, diversity in the cultural and 
social structure of Kars will be analyzed, and possible implications of this 
diversity to the project will be determined. Such diversity is a result of a 
migration process which has taken place for centuries. It is essential to 
investigate qualitative and quantitative aspects of the existing and past 
population movements, and to reveal the extent of cultural diversity in the 
region fully.  
 
Economical Structure: Current economical structure of Kars, dominant 
sectors, division of labor, and potentials will be examined in this part. 
 
Land-Use Analysis: This part will deal with the analysis of urban space, 
which is the primary subject matter of this project, Land use, monumental 
structures, historical values and their existing conditions, streets, squares, 
open space systems, pedestrian and vehicular traffic interactions, will be 
examined as elements forming the physical unity. Furthermore, patterns 
of differences and intensities in public use of space will also be observed.  
 
Land-Ownership Pattern: Current land-ownership pattern of the 
planning area, and the transformations of this pattern through time will be 
examined.  
 
Current Planning Decisions: Development plans will be analyzed to 
determine the positive and negative effects of the Kars Master 
Development Plan and the Conservation Plan. The plan drawn up by 
Fikret Bayhan in 1992 was revised by the BHA Company in 2002, and 
approved by the Regional Conservation Committee.  Although some parts 
of the proposed decisions of this plan are consistent with the goals of the 
Kars Kaleiçi Project, some elements of the plan are insufficient and need 
to be revised, in particular the zoning policies and building codes, given 
the requirements for historic preservation and urban revitalization. The 
reasons and policies require a revision will be examined in this part. 
 
In order to identify legal framework necessary for project preparation and 
implementation processes, development and conservation codes, and 
other relevant codes will be examined. 
 
2. Phase: Synthesis 
 
Problems and potentials in the project area will be defined based on the 
research and analysis studies. This, at the same time, will contribute to the 
formation of sub-districts with distinct characters and will give an 
indication of possible roles to be played by sub-districts in the 
development of the region.  
 
In this context, synthesis will enable us to have the basis for alternative 
development strategies and scenarios for each intervention unit and key 
project sites, such as conservation, rehabilitation, renewal, and 
revitalization. 
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Şekil 1.6. Kars Kaleiçi Mahallesi - 1910 
Figure 1.6. The Citadel District - 1910 
 
3.AŞAMA: Politikalar ve Planlama Kararları  
 
Politikalar ve planlama kararları, proje elde edilme sürecinde önemli bir 
role sahiptir ve planlamanın fiziksel olmayan bağlamlar bütününü 
oluşturmaktadır. Bu politikalar, Proje Yönetim Kurulu’nun hedeflerine 
uygun olarak sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki aksiyon stratejilerini 
de içerecek şekilde genelden özele doğru detaylanarak oluşturulacak ve 
fiziksel planlamanın tamamlayıcısı olarak devreye girecektir. Bu tür bir 
politika üretim anlayışının Kars’ın Kafkasya ve Anadolu’ya dönük 
önemini ve vizyonunu da proje ile ilişkilendirmede önemli bir rolü 
olacaktır.  
 
4.AŞAMA: Planlama ve Tasarım 
 
Bu aşamada, iki ayrı ölçekte proje üretimi gerçekleşecektir. Bunlardan 
ilki, tüm proje alanını kapsayan ve fiziki çevrenin özelliklerini 
şekillendirmeye yönelik kararları bünyesinde barındıran 1/1000 Ölçekli 
Kentsel Tasarım Projesi’dir. Bu proje, bir yandan alanın tüm kente dönük 
olarak kurgulanan yeni işlevlerini bünyesinde barındırarak kentle 
bütünleşme görevini yerine getirecek, diğer yandan kendi içerisinde 
tanımlanacak alt bölgelerin ilişkilerini  çözümleyecektir.  
 
İkinci proje ise, alan için öncelik taşıyan ve merkez işlevlerini bünyesinde 
barındıran alt bölgelerin içerildiği 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım 
Projesidir. Bu proje, alanın mekansal kurgusunu ortaya koyabilmek 
amacıyla 3 boyutlu olarak hazırlanacaktır. 
 
Hazırlanan bu kavramsal projelerin Yönetim Kurulu’nca kabul görmesini 
takiben Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanacak ve Koruma Bölge 
Kurulu’na sunulacaktır. 

 
 
Şekil 1.7. Kars Kaleiçi Mahallesi - 2004 
Figure 1.7. The Citadel District - 2004 
 
3. Phase: Policies and Planning Decisions 
 
Policies and planning decisions play a primary role in the process of 
project preparation and constitute non-physical elements of planning. 
These policies will be formed by deduction in line with the targets of 
Project Steering Committee, covering social, cultural and economic 
action strategies, and will complement physical planning. Such an 
approach will play an essential role in establishing a link between the 
production concept, the importance of Kars for Caucasus and Anatolia 
and the project.  
 
4. Phase: Planning and Design 
 
Two essential plans will be produced at this stage to direct further 
implementation projects. First is the Key Urban Design Project that will 
include the decisions about physical formation and characteristics of the 
project area at 1/1000 scale. This project will host all new functions for 
the city and will contribute to integration of the project site with the city 
on the one hand, and will analyze the relations of the sub-districts with 
each other on the other hand.   
 
The second is the 1/500 scale Urban Design Project, which comprises of 
functionally central sub-districts. Complimentary 3D drawings will be 
prepared to enhance the design approach. 
 
Following the approval of these conceptual projects by the board, master 
conservation plan will be prepared, and will be presented to the Regional 
Conservation Committee. 
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2. GENEL TANIM VE ÖZELLİKLER 

2.1. Kars İlinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri 
 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars ili, bölgenin 16 ilinden biridir. 
Bölgenin toplam alanı 158.972 km2, 2000 yılı toplam nüfusu ise 
6.365.928'dir. 
 
Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzey-Doğu kesiminde yer alan bir 
sınır ilidir. İlin sınırlarını batıda Erzurum, güneyde Ağrı ve Iğdır, doğuda 
Ermenistan, kuzeyde Ardahan ili çevrelemektedir. 
  
Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1768 m olan il 42º10’ ve 44º49’ 
doğu meridyenleri, 39º22’ ve 41º37’ kuzey paralelleri arasında yer 
almaktadır. Yüzölçümü 9442 km² olup ülke alanının %1,2’sini 
kaplamaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının  %51’i  
platolarla, % 19’u ovalarla, %30’luk kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla 
kaplıdır. 
 
Kars, Anadolu’yu Asya’ya bağlayan önemli bir kavşak noktasıdır. Ulaşım 
açısından stratejik bir öneme sahip olan il, yüzyıllar boyunca, Akyaka-
Doğu kapı üzerinden Kafkasya’ya açılan bir pencere; Aras nehri 
üzerinden Çin’in ortalarına kadar Asya’yı boydan boya dolaşan tarihi 
İpek Yolu’nun Anadolu’daki önemli bir son durağı olma özelliğine sahip 
olmuştur. İlde ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile 
sağlanmaktadır. Sınır komşusu olan Ermenistan’a hem karayolu hem de 
demiryolu bağlantısı vardır. Kars’ın komşu illeri olan Erzurum, Iğdır, ve 
Ardahan’a doğrudan, Ağrı’ya hem Iğdır, hem de Horasan üzerinden 
karayolu ulaşımı bulunmaktadır. Karadeniz illeriyle olan bağlantısı 
Ardahan ve Göle olmak üzere iki ayrı yönden sağlanmaktadır. 
 
Tablo 2.1. Kars’ın Önemli Merkezlere Olan Karayolu Uzaklıkları 

Merkez Uzaklık (Km) 
Ardahan 86 
Iğdır 132 
Artvin 195 
Trabzon 414 
Ağrı 151 
Erzurum 211 
Erzincan 403 
Sivas 638 
Van 353 
Bingöl 388 
Gaziantep 846 
Ankara 1059 
İstanbul 1411 
İzmir 1632 

 
Tablo 2.2. Kars İli Merkezinin İlçe Merkezlerine Karayolu Uzaklıkları 

İlçe adı Uzaklık (Km) 
Akyaka 64 
Arpaçay 41 
Digor 43 
Kağızman 73 
Sarıkamış 54 
Selim 31 
Susuz 28 

 

2. GENERAL DEFINITION AND CHARACTERISTICS 

2.1. Setting of Kars in the Region and the Country 
 
Kars province, located in the Eastern Anatolia is one of the 16 cities of 
the region. Total area of the region is 158.972 km2, and has a total 
population of 6.365.928. The region is divided into three sub-regions. 
Erzurum, Malatya, Elazığ, and Van are situated in the Kars-Erzurum sub-
region. 
 
Kars province is a border city situated on the part of the Eastern Anatolia. 
The city is surrounded by Erzurum at the West, Ağrı and Iğdır at the 
South, Armenia at the East, and Ardahan at the North. 
 
Kars is situated at the junction of a plain and a mountain, at an altitude of 
1768m, between 42º10’ and 44º49’ eastern meridians, and 39º22’ and 
41º37’ northern parallels. Total area of the city is 9442 km²s, which forms 
the 1.2 % of the whole country. 51 % of the city lands form the plateaus, 
19 % form the plains, and 30 % form the mountains and hills. 
 
Kars is an important intersection point that connects Anatolia to Asia. The 
city that has a strategic importance in transportation was once an 
important station in the ancient Silk Road, serving as a trading post and 
caravanserai for merchants' camel caravans traveling between east and 
west. Transportation of the city is made by highway, railroad, and airway. 
It has a railway and highway connection with its border neighbor, 
Armenia. There is a direct transportation opportunity to the neighboring 
cities are Erzurum, Iğdır, Ardahan, and an indirect highway connection to 
Ağrı over Iğdır and Horasan. Connection with the Black Sea region is 
provided by two ways over Ardahan and Göle. 
 
Table 2.1.Highway Distances between Kars and Some Important Centers 

Center  Distance (km) 
Ardahan 86 
Iğdır 132 
Artvin 195 
Trabzon 414 
Ağrı 151 
Erzurum 211 
Erzincan 403 
Sivas 638 
Van 353 
Bingöl 388 
Gaziantep 846 
Ankara 1059 
İstanbul 1411 
İzmir 1632 

 
Table 2.2.Highway Distances from Kars City Center to District Centers 

District Distance (km) 
Akyaka 64 
Arpaçay 41 
Digor 43 
Kağızman 73 
Sarıkamış 54 
Selim 31 
Susuz 28 
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2.2. Doğal Yapı 

2.2.1. Jeolojik Yapı 
 
Kars’ın hakim formasyonu; jeolojik olarak 3. zaman sonu ile 4. zaman 
özelliği gösterir. Temel yapı; bazalt, andezitik bazalt ve kille münavebeli 
olarak devam eder. Vadilere ve ovalara inildikçe değişik örtüler tespit 
edilir. Kuzey kısımları ise bazaltik yapıdadır. 

2.2.2. Yer Şekilleri 
 
İl toprakları yüksek dağlarla kuşatılmış ve genelde batı-doğu 
doğrultusunda uzanan akarsularla derin biçimde yarılmış geniş bir plato 
niteliğindedir. Akarsu vadileri boyunca sıralanan ovaların arasında yer 
alan Kars platoları, Kars şehrinin %51’ini oluşturmaktadır. Genel 
yükseltisi 1500-2000 m. arsında olan Kars platoları, toprak tabakası ve 
volkanik tüflerle kaplıdır. Kars’ın en önemli yükseltisi Sarıkamış 
Dağı’dır. Bunun haricinde Süphan, Cıbıltepe, Balıkdağ ve Çamurlu 
dağları da bölgedeki diğer önem taşıyan dağlardır. Allahuekber ve 
Yalnızçam Dağları ile Kısır Dağı, Kel Dağ ve Akbaba Dağı’nın dorukları 
dışında kalan kesimlerde, çeşitli yükseltilerde ise platolar uzanmaktadır. 
Bu bölge ‘Erzurum-Kars Yaylası’ adı ile anılmaktadır.  
 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en geniş ovası olma özelliğini taşıyan Kars 
Ovası ise Allahuekber Dağları ile Sarıkamış-Kars Platosu arasındaki 
doğuya doğru açılan büyük çöküntü oluğunda yer almaktadır. 
 
Kars’ın en önemli gölü ilin kuzeydoğusunda yer alan Çıldır Gölü’dür. İlin 
diğer önemli gölleri ise Aygır Gölü, Deniz (Çengilli) Gölü ve Turna 
Gölü’dür. Kars ilindeki su kaynakları arsında; Kağızman’daki Kötek 
kaplıcaları, Aktaş ve Kızıltaş kaplıcaları ve Akyaka kaplıcaları önde 
gelmektedir. Ayrıca Sarıkamış’ta Karaurganlı İçmesi de bulunmaktadır. 
 
Kars ili toprakları bütünüyle Hazar Denizi ana havzasında yer alır. İl 
topraklarından çıkan suların büyük bölümü Aras Irmağı aracılığıyla Hazar 
Denizi’ne gider. İlin en önemli akarsuları Aras Irmağı, Arpaçay ve Kars 
Çayı olarak sıralanmaktadır. 
 

 
Şekil 2.1. Çıldır Gölü 
Figure 2.1. Lake Çıldır 

2.2. Natural Structure 

2.2.1 Geological Structure 
 
Dominant geological formation of Kars shows characteristics of the end 
of the 3rd and 4th times. Main formation is basalt, and in the valleys and 
the plains different types of formations can be seen. 

2.2.2. Forms of Land  
 
The city lands are like a wide plateau that is surrounded by high 
mountains and split by rivers lying down to the east-west direction. 
Plateaus in Kars situated between the plains along the valleys form the 51 
% of the city. Kars plateaus general altitudes of which are around 1500-
2000 meters are covered with earth and volcanic tufa. The highest point 
of Kars is Sarıkamış Mountain. Other important mountains of Kars are 
Süphan, Cıbıltepe, Balıkdağ and Çamurlu Mountains. There are plateaus 
lying down at different altitudes on the outer parts of the Allahuekber and 
Yalnızçam Mountains, and the tops of the Kısır, Kel, and Akbaba 
Mountains. This area is named as ‘Erzurum-Kars Plateau’. 
 
Kars Plain is located on the big subsidence of land between Allahuekber 
Mountains and Sarıkamış-Kars Plateau. 
 
The most important lake of Kars is Lake Çıldır, which is located at the 
northeast of the city. The other important lakes of the city are Lakes 
Aygır, Deniz (Çengilli) and Turna. There are small plains and subsidence 
lakes in some parts of these spacious plateaus. Kars has mineral and 
thermal spring potentials, which are Kötek, Aktaş, Kızıltaş, and Akyaka 
Thermal Springs in Kağızman. There is also Karaurganlı Mineral Spring 
located in Sarıkamış. 
 
All of the lands of Kars are located on the river basin of the Hazar Sea. 
Most of the water resources coming from the city boundaries go to the 
Hazar Sea by Aras River. Most important rivers of the city are Aras 
River, Arpaçay, and Kars Rivers. 
 

 
Şekil 2.2. Çıldır Gölü 
Figure 2.2. Lake Çıldır 
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2.2.3. İklim 
 
Kars Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk bölgesinde yer alır. İlde ‘Doğu 
Anadolu Yüksek Yayla İklimi’ görülür. Kars’ta kışları uzun ve sert, 
yazları ılıman hatta serince bir hava hakimdir.  
 
Sıcaklık: Merkez ilçede yapılan ölçümlere göre yıllık sıcaklık ortalaması 
6.30 CO’dir. İl genelinde kış dönemi Ekim ayında başlamakta ve Mayıs 
ayının ortalarına kadar sürmektedir. En düşük sıcaklık ocak ayında 
görülür ve ortalama 11.6 CO’dir. En yüksek sıcaklık ise temmuz ayında 
ortalama 17 CO’dir. 
 
Basınç ve rüzgar: Kars ili genellikle basınç bakımından kışın sibirya 
üzerinden gelen yüksek basıncın, yazın ise Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisi altındadır. 8 
senelik basınç ortalaması 820.1 milibar, en düşük basınç 800 milibar, en 
yüksek basınç 833.8 milibar olarak ölçülmüştür. 
 
Nem ve yağış: Kars’ta 32 senelik değerlere göre senelik ortalama nem 
%67 olup, kış aylarında nemin %100 olduğu bile görülmüştür. Nem oranı 
nadiren yazın %2’ye kadar düşer. Bütün mevsimlerde bulutluluk oranı 
fazladır. Bir yıl içerisinde ortalama 71 gün açık, 214 gün bulutlu, 80 gün 
ise kapalıdır.  
 
Yüksek basınç ilin çok yağış almasına engel olur. İlde görülen yağışlar 
hava kütlelerinin yer kabartılarına ve daha çok dağlara çarparak 
yükselmesi sonucu oluşan yağışlardır. Merkez ilçede yıllık yağış 
ortalaması 527.7 mm’dir. En az yağış Aralık ve Ocak ayında en çok yağış 
ise Mayıs ve Haziran aylarında görülmektedir. Ortalama olarak yılın 107 
günü karla kaplıdır. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kar kalınlığı 120 
cm’dir. Senenin yaklaşık 181 günü donlu geçer. Kış ayları genellikle 
sislidir. 

2.2.4. Bitki Örtüsü 
 
Kars’ın doğal bitki örtüsü  yükselti ve iklim özelliklerine göre 
şekillenmiştir. Yüksek bir plato olan Kars aslında doğal bir orman alanı 
içindedir. Kars yöresinin diğer bir özelliği de bitki örtüsünün doğal üst 
sınırının çok yükseklere çıkabilmesidir. Bölgede ormanlar 2800 m ye 
kadar çıkabilmektedir. Günümüzde Kars ilinin büyük bir bölümü 
ormanlardan yoksun bulunmaktadır. İlde dağların zirvelerinde yer alan 
bodur algin bitki topluluklarının kapladığı alanı saymazsak, kalan 
kesimler soğuk bozkır kapsamına girer. Soğuk bozkır alanlarında kar 5-6 
ay sürekli olarak toprağı örter. Erime Nisan ayı ortalarında başlar ve 
Haziran sonuna kadar sürer. 

2.2.3. Climate 
 
Kars is located at the coldest part of the Eastern Anatolia Region. ‘High 
Plateau Climate of Eastern Anatolia Region’ can be seen in the city. The 
climate is rather severe, the winters are long and very cold, with 
temperatures going down to -30C, and summers are generally short and 
cool. 
 
Temperature: Annual average temperature is 6.30 CO in the city center. 
Winter season starts in October, and continues till May. Lowest 
temperature is seen in January, and the average is 11.6 CO. Highest 
temperatures is felt in July and it’s around 17 CO. 
 
Pressure and Wind: Kars is under the impact of high pressure coming 
from Siberia in the winter, and of low pressure coming from the 
Mediterranean and Southeast Anatolia Regions. Average pressure is 
820.1, the lowest pressure is 800, and highest pressure is 833.8. 
 
Humidity and Raining: Annual average humidity is 67 %, and humidity at 
the 100 % ratio was seen in the winters. Humidity ratio falls rarely down 
to 2% in summers. Amount of clouds are very high in all seasons of the 
year. 
 
High pressure prevents high amount of raining in the city. Average 
amount of raining is 527.7 mm. in a year. December and January months 
witness the least amount of raining, whereas highest raining ration can be 
seen in May and June. Generally, 107 days of the year is covered with 
snow. Highest snow thickness was stated as 120 cm. 181 days of the year 
faces with freeze, and winter season is generally foggy. 

2.2.4. Plant Cover 
 
Natural plant cover of Kars is formed in accordance with the climatic 
characteristics and altitude. Located on a high plateau, Kars is situated 
within a natural forest. Another characteristic of the Kars district is the 
upper level of the natural flora, which can be found at very high altitudes. 
Forest in the region can climb up to 2800 meters high. Today, a big part 
of the city is lack of forestation. If we don’t count the dwarfish group of 
plants situated on the tops of the mountains, rest of the area can be 
regarded as a steppe climate. In the cold steppe areas, snow covers the 
earth for 5-6 months long. Melting starts in April, and continue till June. 
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3. KARS İLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

3.1. Yazılı Tarih Öncesi 
 
Paleotik Dönem: Avcı-toplayıcı paleotik dönem insanlarına ait buluntular, 
yeryüzündeki en eski kültürün bu yörede oluştuğunu göstermiştir. 
 
Alt Paleotik Dönem: Bu döneme ait bulguların elde edildiği yöreler Susuz 
ilçesi, Ağzıaçık (Azacık) Suyu’nun batısı, Anı çevresi, Yazılıkaya’nın 6 
km. güneyinde Tümbültepe yamaçlarıdır. 
 
Orta Paleotik Dönem: Borluk Vadisi, Ağzıaçık Suyu’nun batısı 
Tombultepe’ye yakın Kurbanağa Mağarası’dır. 
 
Üst Paleotik Dönem: Bu dönem avcılık-toplayıcılık dönemlerinin aşıldığı 
ve araç-gereç yapımının farklılaştığı bir dönem olarak özetlenebilir. Bu 
dönemde araç-gereçlerin yanı sıra duvar resimleri de ortaya çıkmıştır. 
Aladağ’ın doğu yamaçlarındaki Yazılıkaya’da bazalt yapılı bir kayanın 
yüzünde biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki panoya rastlanmıştır. Bu 
panolarda insan ve hayvan figürleri ile o döneme ait araç-gereçler tasvir 
edilmiştir. Bu da dönemin insan yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi 
vermektedir. 
 
Mezolitik Dönem: Mezolitik dönemi belgeleyen mikrolit denen minik 
araç-gereçler Aras Vadisi’ndeki araştırmalarda ele geçmiştir. 
 
Neolitik Dönem: Bu dönemi temsil eden buluntular, Çıldır Gölü’nde 
Akçakale Adası’ndaki bir dolmatepe eteklerinde ortaya çıkarılan kaya 
anıtlarıdır. Menhir, dolmen ve kromlek tarzlarında yapılmış olan bu taş 
anıtlarda neolitik dönem tarzı kullanılmıştır. Avrupa kültür tarihine ait 
olan bu tarz kaya anıtlarına Doğu’da ilk kez Kars ilinde rastlanmaktadır. 

 

 

3. HISTORICAL DEVELOPMENT OF KARS CITY 

3.1. Before Written History 
 
Paleolithic Period: Findings about the hunting and gathering people of the 
Paleolithic period show that the oldest culture on the earth was formed 
within this district. 
 
Lower Paleolithic Period: Places in which findings about this period was 
found are Susuz District, west of the Ağzıaçık Stream, Ani and its 
surroundings, Tümbültepe at the 6km. south of the Yazılıkaya.  
 
Middle Paleolithic Period: Borluk Valley, Kurbanağa Cave close to the 
Tombultepe at the west of the Ağzıaçık Stream. 
 
Upper Paleolithic Period: This period can be summarized as a period in 
which hunting and gathering styles changed in addition to the change in 
tool making styles. In this period wall paintings started to be made. There 
are two panels at different sizes on the straight part of a basalt rock at the 
eastern side of the Aladağ Mountains, and there are human and animal 
figures on these panels. Regarding the traces of the lines, obsidian pencils 
could have been used on these rocks. 
 
Mesolithic Period: Small tools called determining the Mesolithic Period 
was found in the researches in Aras Valley.  
 
Neolithic Period: Findings representing this periods are the monumental 
rocks found at the foot of the Dolmatepe Hills in the Akçakale Island 
close to the Çıldır Lake. Neolithic period style was used in these stone 
monuments, and they are the first findings of such a monumental rock 
style belonging to the European history of culture. 

 
Şekil 3.1. Yazılı Tarih Öncesi Döneme ait duvar resimleri 

Figure 3.1. Wall Paintings from the Before Written History Period 
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Kalkolitik Dönem: Bu dönemi belgeleyen, araç-gereçlerde bakır 
kullanımı ve bu madenden yapılmış bulgulara Kağızman yöresinde 
rastlanmıştır. Aynı tipte araç-gereçlere Ani ve Azat köylerindeki 
höyüklerde de rastlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulardan, Anı yazılı 
tarih öncesinin Bakır Çağı’na dek uzandığını ortaya çıkarmıştır. Bu 
bulgular içi-dışı siyah boyalı, dışı açkılı, mat kırmızı ve siyah renkli, 
temiz katkısız çamurdan iyi pişirilmiş çanak çömlekler, Azat höyükte 
yapılan kazılarda taş bir evin duvarları, içi mor boyalı çanak parçası, 
boynu açık sarı, dışı kırmızımsı, sarı zemin üstüne dikey olarak siyah 
çizgi çekilmiş çanak-çömlek, ayrıca kemikten yapılı dokuma tarağı, 
hayvan parmak kemiklerinden yapılmış takılar, helezon baskılı pişmiş 
topraktan yapılmış mühür, delikli uzun bakır iğneler olup, bu 
buluntulardan dönem insanının yaşam biçimleri de aydınlanmıştır. Bu 
bulgular sayesinde o dönem insanlarının dokumacılık yaptıklarını, 
mühürlerle ise mülkiyet kavramının var olduğunu öğreniyoruz. 
 
İlk Tunç Çağı: Bu dönem bakır ile kalayın birleşmesiyle oluşan tuncun 
araç yapımında kullanılmaya başlandığı dönemdir. Bu döneme ait 
buluntulara Yazılıkaya’da ve Kurbanağa Mağarası’nda rastlanmıştır. 
Bunlar bir adet açkı taşı, el değirmeni taşları, bir çekiç, küçük bir taş 
hayvan, el yapımı çanak çömlekler ve yapı kalıntıları oldukları varsayılan 
iri taş yıkıntılarıdır. Ayrıca Kale ve Kurbanağa’daki duvar resimlerinden 
dönemde avcılık yapıldığını öğrenmekteyiz. Tüm bu araştırmalardan 
Kars’ın paleotik dönemden, Tunç Çağına dek kesintisiz olarak bir kültür 
tarihine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

3.2. Rus Hakimiyet Dönemine Kadar Kars 

3.2.1. Kentin Siyasi Tarihi 
 
Kars, coğrafi konumu  nedeniyle , birçok farklı topluluğun bir arada 
yaşamasına  ve özgün bir kültürel yapının oluşmasına olanak sağlamıştır. 
 
Eski Çağlar’dan Arsak Krallığı’na: Bölgeye ilk olarak MÖ. 1200’lerde 
Huriler’in yerleştikleri bilinmektedir. Kars’ta yazılı tarih dönemleri, MÖ. 
900 yıllarında güneyden gelen Urartularla başlamıştır. 250 yıl süren 
Urartu hakimiyeti, MÖ. 665 yılında Kimmer akınlarıyla sona ermiştir. 
Medler MÖ. 560’da ele geçirdikleri Kars’ı MÖ. 550’de Perslere 
bırakmışlardır. MÖ. 189’da Perslerin Romalılara yenilmesiyle Kars, 
Araks (Aras) Krallığının hakimiyetine geçmiştir. Roma–Part çatışmaları 
sonucunda Araks Krallığı MÖ. 193’de, bölgenin egemenliğini Partların 
Arsaklı koluna bırakmıştır. Arsakların egemen olduğu MÖ. 2. yüzyıldan  
MS. 5. yüzyıl ortalarına kadarki süre boyunca, yörede Hıristiyanlık 
olgusu ortaya çıkmıştır. 429 Sasaniler zamanında ortaya çıkan dini 
çatışmalar sırasında Kars toprakları ‘Ararat Eyaleti’ adını almıştır. 
Araplar döneminde merkez haline getirilen Ani ,daha sonraları Gürcü 
Bagratların yönetiminde kalmıştır. 
 
Selçuklular Dönemi: Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 1064’de Ani ve Kars’ı 
ele geçirmesiyle Türkler, 11. yüzyılın ortalarında yörede görünmüşlerdir. 
13. yüzyılda gerçekleşen Moğol istilası toplumsal yapıyı altüst ederek 
dini baskılar yaratmışlardır. Moğollar Anadolu’dan çekilince Kars 
1406’da Karakoyunlular’ın, 1467’de de Akkoyunlular’ın  eline geçmiştir. 
 
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi: Kars, 1535 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman’ın I. İran Seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. 
1604’de Safevilerin saldırılarıyla yakılıp yıkılan kent, 1616’da tekrar 
Osmanlı İmparatorluğunun eline geçmiştir. 

 
Calceolithic Period: Findings representing this period are the copper tools 
found in Kağızman District. Additionally, same kinds of tools were found 
at the mounds of Ani and Azat villages. These findings stated that the 
history of Ani dates back to the Copper Age. Earthenware pots, weaving 
combs, ornaments, seals, needles giving information about the lifestyles 
of the people who lived at the period were found. 
 
First Bronze Age: Production of bronze formed by the amalgamation of 
copper and tin is the starting point of this period. Findings representing 
this period are found in the Kurbanağa Cave located in Yazılıkaya. Hand 
mill stones, hammers, a small animal sculpture, hand made earthenware 
pots, huge stone deposits supposed to be the remains of the structures are 
the findings representing this period. Wall paintings in the Kurbanağa 
Cave and the citadel show that hunting was the main activity of that 
period. All of these researches reveal that history of Kars culture dates 
back to the Paleolithic Period to the Bronze Age continuously.                       

3.2. Kars before the Russian Period 

3.2.1. Political History 
 
Because of the city’s geographical location, Kars served a platform in 
which different ethnic groups could live together, which formed a unique 
cultural structure. 
 
Prehistoric Period till the Arsak Kingdom: It’s known that Houries settled 
in the region around 1200 B.C. History of Kars started to be documented 
around 900 B.C. while the Urartians were ruling the region. In 665 B.C., 
Kimmer’s attacked to the city and ended the dominance of the Urartians 
after 250 years of ruling. In 550 B.C. Persians were the one who invaded 
the area. Romans defeated the Persians in 189 B.C., and the region started 
to be ruled by Arsak Kingdom. After the Rome-Part War, the sovereignty 
of the region was passed to the Arsaks in 193 B.C. Within the period in 
which Arsaks were ruling the region, Christianity became the most 
common religion in the area. In 429 A.D., the city of Kars was renamed 
as “Ararat County” in the sovereignty of Sassanians, and then, Ani, the 
city center in the Arabian Period, was left to the ruling of Bagratid 
Kingdom.       
 
Seljuk Period: Turkish people started to settle in the area after Seljuk 
Sultan Alparslan invaded Ani and Kars in 1064. In the 13th century, 
Mongolians attacked the city and destroyed the social structure to form 
religious pressures. After the Mongolians left the area, in 1406 
Karakoyunlular, and then in 1467 Akkoyunlular were in rule.  
 
Ottoman Empire Period: Kars became a part of the empire in 1535 after 
the first Persian Voyage of Kanuni Sultan Süleyman. The city was 
destroyed by the attacks of Safevi’s, and then, in 1616, Ottomans 
continued to rule the area again. 
 
Kars became a peaceful area after the 1639 Kasr-ı Şirin Treaty for 95 
years. According to the treaty, Revan was left to the Persians, and Kars to 
the Ottomans. 
 
Because of the reason that Kars is a border city, she faced with the attacks 
of Russian Czardom within the 19th century. The Russians left the area as 
a ruin city after the attacks of 1828. 
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1639 Kasr-ı Şirin  Antlaşması ile Kars 95 yıl süren bir barış dönemine 
girmiştir. 1720 de Safevilerin bitmeyen saldırılarını durdurmak için 
yapılan antlaşmayla Revan İran’a, Kars da Osmanlılara bırakılmıştır.  
 
Kars sınır kenti olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca Çarlık Rusyası’nın 
saldırılarına maruz kalmıştır. 1828’deki saldırıda kent yakılıp, 
yağmalanmıştır. 1830’da geri çekilen Ruslar geride yıkıma uğramış bir 
kent bırakmışlardır. 

3.2.2. Kentin Etnik ve Sosyal Tarihi  
 
MÖ. 550’de Persler’in gelişiyle, tüm Anadolu’da olduğu gibi, Kars da bir 
satraplığa dönüşmüştür. MÖ. 189’da Persler, Romalılara yenilince 
satraplıklar krallıklarını ilan etmişlerdir. Bağlı olduğu Araks Krallığı 
Yunanca’yı ve Helenistik parayı kullanmasına karşın yönetsel ve sosyal 
yapısıyla Pers geleneğini sürdürmüştür. Kars adının kaynağını oluşturan 
‘karsak’ sözcüğünün MÖ. 130-127 yıllarında Kafkasların Dağıstan 
bölgesinden gelerek buraya yerleşen Bulgar Vanand boyunun Karsak 
oymağı ile ilgili olduğu öne sürülmektedir. 
 
MÖ. 2. yüzyıldan MS. 5. yüzyıla kadar Hıristiyanlık resmi din olarak 
kabul edilmiştir. 7. yüzyıl ortalarında Müslüman Araplar Doğu 
Anadolu’da siyasal bir güç olsa da yöre halkının inanışı Selçukluların 
gelişine dek değişmemiştir. 
 
Merkeze dönüştürülen Ani büyük bir ticaret ve kültür kenti olarak 
gelişmiş, artan nüfusu alabilmesi için surlar genişletmek amacıyla 
yeniden yaptırılmıştır. 
 
Ermeniler Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, Suriye Hıristiyan 
kültüründen etkilenmişlerdir. Uzun süre Bizans politik kültürel ortamı 
içinde yaşayan Ermeniler Müslümanların bu bölgeye hakim olmasından  
sonra da özellikle İslam kültürünün etkisinde kalmışlardır. 
 
13. yüzyılda Moğol istilası toplumsal yaşamı altüst etmiş, Müslümanlığın 
Şiilik mezhebini benimseyen İlhanlılar yöre Hıristiyanlarına 
Müslümanlığı benimsetmek için zor kullanmışlardır. 
  
Akkoyun ve Karakoyun Beyliklerinin sürekli savaşları Kars ve çevresini 
olumsuz yönde etkilemiş, yerleşme bölgelerinin tahrip edilmesine ve 
nüfusun azalmasına sebep olmuştur. 
 
Kars, Osmanlı-Rus harbine kadar önce İranlılara sonra Ruslar’a karşı en 
büyük askeri üs olmuştur. Osmanlı yönetiminde Kars daha çok askerlik 
yönünden önem kazanmıştır. Osmanlının doğuda girdiği savaşlar en çok 
bu yöreyi etkilediği için kültürel yaşamda önemli gelişmeler ve sıçramalar 
görülmemiştir. Kent 17. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıla kadar rahat içinde 
yaşamış ve gelişmiştir. 

3.3. Çarlık Rusyası Dönemi (1878-1917) 

3.3.1. Sosyo-Ekonomik Değişim 
 
1878 Berlin Kongresi, gerek Avrupa güçler dengesinde, gerekse Osmanlı 
İmparatorluğu’nun toprak kompozisyonu ve etnik yapısında önemli 
değişmeler meydana getirerek kapandı. Osmanlı İmparatorluğu artık bir 
Slav İmparatorluğu olmadığı gibi; bazı stratejik noktaları ve Türk 
nüfusunun bir kısmını da kaybedecekti. 

3.2.2. Ethnical and Social History of the City 
 
With the invasion of the Persians in 550 B.C., Kars transformed into a 
‘Satrapy’, just like all cities in Anatolia. When the Persians defeated by 
the Romans in 189 B.C. all the Satrapies declared their freedom. Kars was 
ruled by the Arsak Kingdom, and the language was Greek. Hellenistic 
money was used. But people were a part of the Persian tradition. It’s been 
said that, the origin of the name of Kars comes from the word ‘Karsak’, 
which is related with a branch of the Bulgarian Vanand Tribe, the 
Caucasians who came from the Dağıstan Region in 130 B.C. 
 
Christianity was the official religion between the second century before 
Christ and the fifth century after Christ. However, Muslim Arabs were 
politically powerful in Easter Anatolia in the middle of the 7th century; 
beliefs of the Kars people didn’t change until the invasion of the Seljuk’s.  
 
Ani was transformed into a city center, and became a cultural and 
commercial city. Increasing population in Ani resulted in the 
reconstruction and widening of the city walls. 
 
After the Armenians accepted Christianity, Syria was affected by the 
culture of the Christians. Armenians, who lived in a political-cultural 
structure of the Byzantine, were affected by the Islamic culture after the 
sovereignty of the Muslims. 
 
The wars between Akkoyunlu and Karakoyunlu States affected Kars and 
its environments negatively. These wars resulted in the destruction of the 
settlement areas and a decrease in population.  
 
Kars was one of the most important military bases in defending against 
the Persians and the Russians before the ottoman-Russian War. Kars 
gained importance as a military base in the Ottoman Period. Because of 
the fact that Kars was the most affected area by the wars, social and 
cultural developments in the area could hardly be made. Between the 
midst of the 17th century and the 19th century, the people lived in peace 
and the city developed largely.     

3.3. Russian Czardom Period (1878 – 1917) 

3.3.1. Socio-Economical Transformation 
 
Both the power balances of the European countries, and also the 
composition of land and the ethnical structure in the Ottoman Empire 
changed significantly as a result of the developments in the Berlin 
Congress of 1878. Ottoman Empire was no longer a Slav Empire, and 
was going to lose some of her strategically important sites, and some of 
her Turkish population. 
 
Three part of the empire (Bosnia-Herzegovina, Cyprus and Kars) started 
to be ruled by the three big states. These places never given back to the 
Ottoman Empire; but, these three regions had problems in integrating 
with the new governments. At this point, it is necessary to mention that 
the time spent within these 40 years under the sovereignty of the Russian 
Czardom is very important. Moreover, because of the reason that this 
region was taken back by the Turks in 1920, it seems necessary to analyze 
the structure of this period. First of all, Kars economically couldn’t 
integrate with the Ottoman Empire, and also only a specific part 
(Southern Caucasus) of the Russian Czardom could integrate with the 
empire. 
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İmparatorluğun üç önemli parçası, üç büyük devletin geçici idaresine 
bırakılmıştı. Bu yerler Osmanlı Devleti’ne bir daha geri verilmedi. Fakat 
bu üç bölgenin (Bosna-Hersek, Kıbrıs Adası ve Kars Sancağı) gelen yeni 
idareler ile bütünleşmeleri önemli sorunlar yaratmıştır.  
 
Bu noktada üzerinde durulması gereken ve literatürde de fazlaca 
işlenmeyen konu, Kars’ın Çarlık Rusyası idaresinde geçirdiği 40 yıllık 
dönemdir. Üstelik bu bölgenin 1920’de tekrar Türk idaresine geçmesi, bu 
dönemin yapısının araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Öncelikle, Kars ekonomik yönden Osmanlı İmparatorluğu ile 
bütünleşemediği gibi, işgalden sonra Çarlık Rusyası’nın ancak belirgin bir 
bölümü (Güney Kafkasya) ile bütünlük sağlayabilmiştir. Bu niteliği ile 
Kars bölgesi, modernleşme temeli ve düşünceleri birbirinden farklı olsa 
da; geleneksel düzenin içinden henüz çıkmakta olan iki imparatorluğun 
tipik bir uç bölgesi (periphery) olarak, çeşitli yapısal sorunlar içinde idi. 
Son yüzyıl içinde vilayetin geçirdiği değişmeler, bu nedenle bir dönem 
için gelişme, bir dönemde de çöküntü olarak nitelendirilebilir. 
 
Çağdaş Rusya tarihçiliğinde olduğu kadar, Türkiye tarihçiliğinde de Kars 
vilayetinin bu kırk yıllık dönemi gereğince ele alınmamıştır. Oysa, 
bölgenin son yüzyıllık sosyo-ekonomik tarihi, tarihçiliğin de ötesinde, 
birçok sosyal bilim disiplini için ilginç bir araştırma konusu olmaya 
namzettir. 1877-1917 yılları arasında, bölgenin ekonomik-sosyal 
durumumun analizi, nüfusun etnik ve sınıfsal kompozisyonu, eğitim, 
tarım, hayvancılık ve ulaşım sistemindeki değişmelere bakmak gerekir. 
Bu Çarlık Rusyası’nın bölgeye getirdiği değişikliği anlamak kadar, 
Kars’ın anayurda yeniden katılmasından sonra ortaya çıkan bazı sorunları 
da kavramamıza yardım edecektir. 
 
Osmanlı-Rus savaşı devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu, Kafkasya 
eteklerindeki son toprağını da, 23 Ekim 1876’de Çar ordusunun Kars 
sancağı, Ardahan, Oltu ve Batum’u istila etmesi ile kaybetmişti. Kars 
sancağı Çarlık Rusya yönetimine geçince, Zakavkazya genel valiliğine bir 
oblast (vilayet) olarak katılmıştır. Zakavkazya kıtasının başkenti ise 
Tiflis’ti ve Kars’ın Osmanlı yönetimine göre sınırları büyütülmüştü. 

3.3.2. Rus Dönemi İdari Yapılanması 
 
Zakavkazya genel valiliği Çarlık niyabetindedir. O nedenle genellikle Çar 
hanedanı üyelerinden biri veya eski Rus hanedanlarından birine mensup 
bir yüksek rütbeli komutan bu göreve atanırdı. Genel valilik birçok 
Guberniyalar (vilayet) ve Oblastlar’dan (2. derece bölge) meydana 
gelmekteydi. Zakavkazya genel valiliğine bağlı guberniyalar; Tiflis, 
Kutay, Yelizavetpol, Bakü, Erivan, Çernomorks, Stavropol’dür. Batum ve 
Artvin sancakları Tiflis guberniyasına bağlanmışken, Kars sancağı, 
genişletilmiş ve Kuban, Tersk ve Dağıstan gibi doğrudan genel valiliğe 
bağlı bir oblast haline getirilmişti. Sancak Osmanlı yönetiminde iken; 
merkez Kars, Şureğul, Zaroşad, Kağızman kazalarından meydana 
geliyordu ve Erzurum vilayetine bağlıydı. Çarlık yönetimine geçince 
komşu Ardahan ve Oltu kazaları da Kars’a bağlandı. Böylece Kars 
oblastı; Kars, Kağızman, Ardahan ve Oltu olmak üzere dört ana okrugdan 
(kazadan) meydana gelmişti. Bu dört ana bölgenin alt birimleri ise birer 
Gorodnişçe tarafından yönetiliyordu. 
 
Tablo 3.1. Bölgedeki Okruglar ve Alt Birimleri 
OKRUG Alt Birimler 

Kars Merkez, Salanlug (Sarıkamış), Şureğul (Argino), Zaroşad 
(Grenada), Arbahin 

Kağızman Merkez, Horasan, Nahıçev 
Ardahan Merkez, Poshov (Digor), Çıldır (Zarzini), Felshi 
Oltu Merkez, Tausher 

 

This characteristic reveals that Kars, as a peripheral city, had to face with 
various structural problems, because both empires had different 
modernization policies. As a result within the last century, the 
developments that took place in the city could be considered as a 
progression in one period, and as a regression in the other. 
 
This 40 years period didn’t deeply taken into consideration in modern 
Russian history and in Turkish history. However, socio-economical 
history of the region is a candidate for a research topic both in history 
field and also in other social sciences. It’s necessary to analyze the 
changes in socio-economical structure, ethnic composition of the 
population, education, agriculture, stock-breeding and transportation 
system of the city in 1877-1917. This analysis will help us in 
understanding the changes occurred in the Russian Czardom period, and 
the problems faced after the city was taken back by the Turks. 
 
While the Ottoman-Russian War was continuing, Ottoman Empire lost 
her last land in the Caucasus Region when the Czardom Army invaded 
Kars, Ardahan, Oltu and Batum in 1876. When Kars started to be ruled by 
the Russian Czardom, her borders widened and joined in the Zakavkazya 
governorship. 
 

 
Şekil 3.2. Rus Dönemi Yapıları 

Figure 3.2. Buildings from the Russian Period 

3.3.2. Administrative Structure of the Russian Period 
 
Zakavkazya Governorship is a kind of Czardom. For that reason, one of 
the czar dynasty members or a high rated commander working for the Old 
Russian dynasty was appointed to this mission. General governorship is 
made up of various cities and ‘oblast’s (secondary region). The cities 
joined in the Zakavkazya General Governorship are; Tiflis, Kutay, 
Yelizavetpol, Baku, Erivan, Çernomorks, Stavropol. When Batum and 
Artvin were joined in the Tiflis City, Kars borders were broadened, and 
oblasts like Kuban, Tresk and Dağıstan were directly joined in the general 
governorship. Starboard was ruled by the Ottoman Empire; central Kars 
was made up of Şureğul, Zaroşad, Kağızman Districts, and was joined in 
Erzurum governorship. By this way, Kars was an oblast that is made up of 
four main districts: Kars, Kağızman, Ardahan, and Oltu. These four 
districts’ sub-districts were ruled by Gorodnişçes.        
 
Table 3.1. Okrugs and sub-distircts in the region 
OKRUG Sub-Districts 
Kars Center, Salanlug (Sarıkamış), Şureğul (Argino), Zaroşad 

(Grenada), Arbahin 
Kağızman Center, Horasan, Nahıçev 
Ardahan Center, Poshov (Digor), Çıldır (Zarzini), Felshi 
Oltu Center, Tausher 
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Çarlık Rusyası’nın Kars bölgesi ile ilişkileri erkenden başlar. İşgalden 
önce Kars’ta Erzurum’daki Rus konsolosluğuna bağlı bir konsolosluk 
memuru vardı. Bu her türlü ilişkinin gittikçe yoğunlaştığını gösterir. 
Kars’ta Kafkaslar ile ticaret yoğunlaşıyordu. Aynı yıllarda Osmanlı 
yönetimi bu nedenle, burada altı üye ve bir başkandan oluşan bir ticaret 
mahkemesi de kurmuştur. Ulaşımın kötülüğüne rağmen telgraf ve posta 
sistemi tamamlanmıştı. 
 
Çar yönetiminden sonra Kars’ta geleneksel devlet ve toplum nitelikleri 
belirgin ölçüde devam etmiştir. Tedavülde Rus parası ile Türk ve İran 
paraları birlikte olmuştur. Ölçü birimleri olarak Ruslarınki yanında 
Osmanlı ölçüleri de kullanılmış, arazi işletme ve mülkiyet sistemleri eski 
temeller ve yasalar üzerine devam etmiştir. Hatta Kars’la birlikte Batum 
ve Artvin’de de bu durumun devam ettiği görülüyor. Bu uygulama Rusya 
İmparatorluğu’nun her tarafında görülen farklılıklardan biridir ve “parçala 
hükmet” siyaseti yanında modernleşmesini tamamlayamamış bir 
imparatorluktaki mevzuat çeşitliliğinden ve uyumsuzluğundan ve 
yönetimin kısmi güçsüzlüğünden ileri gelmektedir. 

3.3.3. Ulaşım 
 
Kars, Osmanlı döneminde modern ulaşım sistemine, telgraf hariç 
tutulursa, girebilmiş değildi. Bu durum ülkenin, mülki, askeri, kültürel ve 
ekonomik yönden bütünleşmesini güçleştirmişti. Çarlık idaresinde ise 
Kars, demiryolu bağlantısı ile Kafkas ulaştırma sistemi içine girdi. Ancak 
bu bağlantı bölgenin Rusya’yla bütünleşmesi yönünden yeni sorunlar 
yaratmıştır. Kars, Aleksandropol üzerinden Tiflis’e bağlanmıştı. Buna 
karşılık Karadeniz kıyılarındaki Batum ile bu tür bir bağlantısı yoktu. 
Aynı şekilde İran ve Osmanlı İmparatorluğu ile de bir bağlantı 
kurulamadı. Böylelikle Kars tek yönlü bir çekim ile ancak Kafkasya 
merkezine bağlanıyordu. Hinterlandı ile bütünleşmediği gibi, Osmanlı 
limanı Trabzon ve veya Rus limanı Batum ile de bağlantısı olmadığından, 
Avrupa Rusyası ile de doğrudan ilişkilere giremiyor ve ekonomik bir 
bütünleşme sağlayamıyordu. Bu demiryolu bağlantısının tek yönlülüğü ön 
planda askeri ihtiyaçtan ileri geldiğinden, ekonomik ve kültürel yönden 
Kars, Kafkasya eyaletlerinin uç noktası (periphery) olarak kalmıştır. 
Zakavkasza Jlenza Doroga (Kafkas Demiryolu Yönetimi) Merkez Kars’ın 
Kağızman, Sarıkamış ve Ardahan’la bile demiryolu ilişkisini 
kuramamıştır. Bu ilişki ancak toplayıcı merkez fonksiyonlarını yerine 
getirecek, yani Kars kenti ve demiryolunun, etrafın ürünlerini 
nakledebilmesini sağlayabilecek bir işlerliği sağlıyordu. Bu da 
demiryolunun yakın çevreye bazı kılcal yollarla bağlanmasını sağlayan 
şose yollardı. Şose yollar işgalden hemen sonra angarya usulü ile ahaliye 
yaptırılmış olup, ticari işlerlikten çok askeri amaçlar gözetilerek 
planlanmıştır. (Bu ufak çaptaki yol şebekesi, Göle-Kars, Kağızman-Kars, 
Oltu-Ardahan arasında bir ağ oluşturmuştur.) Ancak bu sınırlı ve tek 
yönlü bir sistemdi. Bu sınırlı ve tek yönlü ulaşım, ileride bölgenin 
Türkiye’ye katılmasından sonra da yeni sorunlar yaratacaktır. 

3.3.4. Yeni Toplumsal Düzen ve Sınıflar 
 
Bilindiği üzere Osmanlı yönetimi, hiç değilse hukuki düzeyde, kontrolcü 
ve üretici sınıfları, özellikle 19. yüzyılda Osmanlı tebaasından sayar ve 
vilayet düzeyinde çeşitli zümreler tespit edip, bunlara ayrıntılı hukuki 
imtiyazlar vermekten kaçınırdı. Ayanlık kurumu da 19. yüzyılda hukuken 
lağvedilmiştir. Vergiden muaf askeri zümre mensuplarında sayı ve statü 
olarak azalma söz konusuydu. Bu durum Osmanlı Devleti’nde sosyal, 
iktisadi yönden hakim sınıflar ve nüfuz grupları olmadığı şeklinde 
yorumlanmamalıdır. Ancak bu zümreler, hukuki statü ile 
kemikleştirilmemiştir. 
 
 

The relationships between Russian Czardom and Kars Region started in 
advance. Before the invasion, there was a Russian consulate in Kars. This 
shows that all kinds of relationships became intense gradually. 
Commercial activities with Caucasians were also become intense in Kars. 
For that reason, Ottoman government established a commerce court that 
is made up of six members and a president. Despite the poor 
transportation facilities, telegraph and delivery system were working 
properly. 
 
After the czar governing, traditional state and community character 
noticeably continued to exist in Kars. Both Russian and Turkish 
currencies and Russian and Ottoman units of measurement were in use. 
Land management and land ownership systems were built on the old 
fundamentals and laws. Moreover, the same situation was seen in Batum 
and Artvin too. This practice could be seen in every part of the Russian 
Empire, and it is a result of the weakness of the government and the 
variety of different laws of that developing country. Additionally, the 
policy of ‘Divide and Rule’ is another reason for such a practice.  

3.3.3. Transportation 
 
Modern transportation systems, except the telegraph technology, could 
not be applied in Kars. Lack of a modern transportation system in Kars 
resulted in a civil, military, cultural and economical disintegration with 
the country. In the Russian Czardom period, Kars was joined in the 
Caucasian transportation system by the railroad connection. But this 
connection led to new difficulties in integration with Russia. Kars was 
connected to Tiflis over Alexandropoulos. On the contrary, there was not 
a connection with Batum, Syria, and Ottoman Empire. Therefore, Kars 
was only connected to the center of Caucasus with a unilateral attraction. 
As a result of this disintegration with its surroundings, Kars couldn’t 
interact and integrate economically with European Russia. Because of the 
fact that this railroad connection was considered as a military necessity, 
from the economical and cultural points of view, Kars remained as a 
peripheral city in the Caucasus region. Zakavkazya Jlenga Doroga 
(Caucasus Railroad Administration) couldn’t establish a connection 
between Central Kars and Kağızman, Sarıkamış, and Ardahan. This 
connection was only sustaining a functionality that basically formed a 
gathering center in transferring goods and products. Macadamized roads 
were connecting the railroad with the adjacent territories. These roads 
were constructed by the inhabitants in view of military purposes instead 
of commercial needs. (This small scale road system formed a Göle-Kars, 
Kağızman-Kars, Oltu-Ardahan network.) However, this was a limited and 
unilateral system, which was going to create new problems after the city 
was joined in Turkey.  

3.3.4. New Social Order and Classes 
 
Ottoman administration avoided giving legal privileges to controller and 
producer classes. Especially in the 19th century, these classes were 
regarded as Ottoman Subjects, and some of these parties were determined 
so as to keep away from special government concession. Senates were 
also abrogated legally in the 19th century. There was a decrease in the 
military parties that were exempted from taxes. This condition should not 
be interpreted as if there were no socially and economically dominating 
classes in the Ottoman Empire. Yet, these groups and parties did not 
ossified by legal statues.  
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Çar yönetimine geçildikten sonra, Rus devlet ve toplum hayatının temeli 
olan ahaliyi toplumsal sınıflara ayırma ve imtiyazlarını belirleme sistemi 
Kars oblastında da uygulanmıştır. Böylece biçimsel düzeyde de bir 
aristokrasi, ruhban vs. sınıfı yaratılmıştır. Ahali, zadegan (dvaryanstvo), 
ruhban (duhavenstvo), kentliler (gorodnii soslovii), köylüler 
(krestyanstvo) diye dört ana zümreye ve Kazaklar (hür köylü 
sayılıyorlardı ve askeri bir güçtü), ecnebiler gibi istisnai gruplara 
ayrılmıştır. Hagopyan’a göre 1900’lerde Kars yöresinde bu sınıfa 
girenlerin sayıları şu şekildeydi: Zadegan 2089 (759’u Rus), Ruhban 1332 
(1163’ü Hıristiyan), tüccar 241, şehirli 15871, köylü 243.839, zenaatkar 
4346. 
 
1876 Osmanlı nüfus sayımına göre, Kars sancağının ve işgalden sonra 
buraya katılacak olan Oltu ve Ardahan’ın erkek nüfusunun miktarı ise 
toplam 39.252 idi. 
 
Tablo 3.2. Kars Sancağı’ndaki Erkek Nüfus 
Bölgesi Müslim Erkek Gayrimüslim Erkek Toplam 
Kars Sancağı 20420 4810 25230 
Oltu Kazası 6417 355 6772 
Ardahan Kazası 7250 - 7250 
 
Buna göre erkek nüfusun yaklaşık iki misli olan 80.000 (çocuk ve 
yazılmayanların) ilavesi ile nüfus 100.000’in üstündedir. Bölgede 
Ermeniler en kalabalık Hıristiyan gruptu. Az miktarda başka gruplar da 
vardı. Ancak tek gayrimüslim cemaat örgütü Ermeniler’di. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
After the city started to be ruled by the Czar, social discrimination and 
identifying the government privileges, which was the fundamentals of the 
Russian state and social life, were applied in the Kars Oblast. By this 
way, aristocracy and clergy were created structurally. People was 
segregated into four main parts; namely, zadegan (dvaryanstvo), Clergy 
(duhanvenstvo), citizen (gorodnii soslovii), peasants (krestyanstvo). And 
the rest of the people were segregated into groups like Kazaks (free 
peasants who were taken into consideration as a military power), and the 
foreigners. According to Hagopyan, the populations of these groups in 
1900’s were listed as: 2089 Zadegan (759 of whom were Russian), 1332 
clergy (1163 of whom were Christians), 241 merchant, 15.871 citizen, 
243.839 peasant, and 4346 craftsmen. 
 
According to the 1876 Ottoman Census, amount of the male population of 
Kars, Oltu and Ardahan was 39.252.  
 
Table 3.2.Male Population in Kars 
Province Male Muslims Male Non-Muslims Total 
Kars 20420 4810 25230 
Oltu 6417 355 6772 
Ardahan 7250 - 7250 
 
In addition to the male population, 80.000 female and children made a 
total population of 100.000 in Kars. The largest Christian group in the 
region was the Armenians. There were a few other groups too, but the 
only non-Muslim social group was the Armenians. 

Şekil 3.3. Şu an Fethiye Camii olarak kullanılan Rus Katedrali ve yanındaki Rus anıtı 
Figure 3.3. Russian Cathedral used as Fethiye Mosque today and the Russian statue next to it 
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İşgalden sonra eski Kars sancağına katılan Oltu ve Ardahan’la birlikte 
bölgenin nüfusuna göz attığımızda, büyük değişme görülüyor. İşgalden 
20 yıl sonra yapılan 1897 nüfus sayımına göre, Kars sancağının nüfusu; 
162.723’ü erkek ve 129.755’i kadın olmak üzere 292.478’dir. Bu artışın 
20 yıllık normal bir artış hızından değil de, yoğun bir kolonizasyondan 
ileri geldiği açıkça görülüyor. Nitekim bölgenin etnik yapısı da bunu 
doğruluyor. Aşağıdaki 1897 Çarlık sayımına göre bu gruplar 
belirlenmiştir. 
 
Tablo 3.3. Kolonize gruplara ilişkin nüfus verileri 

Rus 10695 
Polonez 12 
Grek 23525 
Estontyalı ve Mordva 280 
Osetin 2330 

 
Tablo 3.4. Otantik gruplara ilişkin nüfus verileri 

Kürd 26434 
Ermeni 37094 
Aisor (Kaldeli) 321 
İranlı 81 
Türk 41823 
Türkmen 8893 
Karapapak 24134 
Nogay 2556 

 
Türk dil grubuna bağlı olanlar Türkler, Türkmenler, Karapapaklar ve 
Nogaylar’dır. 
 
Bölgenin bu başlıca gruplarına göz attığımızda; kolonize grubun önemli 
bir artış kaydettiği anlaşılıyor. Özellikle bir sınır bölgesinde yeni etnik 
unsurların böylesine artış kaydetmesi; iktisadi gelişmeden çok, III. 
Aleksandr devrinde Rusya’nın bütün çevre vilayetlerinde görülen 
reaksiyoner Slavlaştırma ve kolonizasyon politikasının sonucudur. 
 

A big change in the population can be seen after the invasion when Oltu 
and Ardahan joined in Kars. According to the general census made in 
1897, population of Kars was 292.478; 162.723 of which were forming 
the male population. It can be easily seen that this increase in the 
population was a result of a colonization process. As a matter of the 
ethnical structure of the region justifies this process. The groups are as 
follows: 
 
Table 3.3. Colonized groups population data 

Russia 10695 
Poland 12 
Greece 23525 
Estonia  280 
Osetia   2330 

 
Table 3.4.Authentic groups population data 

Kurdish 26434 
Armenian 37094 
Aisor  321 
Persian 81 
Turkish 41823 
Turkmen 8893 
Karapapak 24134 
Nogay 2256 

 
 
Turks, Turkmens, Karakapaks and Nogays were the groups that use the 
Turkish language. 
 
When we look at the main groups in the region; it can be easily 
understood that the population of the colonized groups increased 
significantly the reason for such an increase in a new ethical elements is 
the colonization policy of the 3rd Alexander. 

 
 Şekil 3.4. Rus Orduları Kars’ı ele geçirişi - 1877 

Figure 3.4. Russian armies capturing Kars - 1877 
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Osmanlı dönemine göre Türkçe konuşan grup hayli azalmış, yarıya 
düşmüştür. Bu eksilmede göç olayı çok etkin olmuştur. Bazen bütün bir 
kabilenin yerini yurdunu terk ettiği görülüyor. Örneğin Cicim bölgesinden 
kalkan bir kısım Karapapak Türkmenleri, Anadolu’da Adana, Trabzon, 
Amasya yörelerinde dağınık olarak yerleştirilmiştir. Bu da Osmanlı iskan 
politikasının bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kars’ta da Türk 
nüfusu bu nedenle işgalden sonra ilk başta önemli bir azalış gösteriyor 
(takriben 70.000 kadar). Bununla beraber bu durum bütün otantik etnik 
unsurlar için söz konusudur. Özellikle Ermeni nüfusu, cemaatin 
beklentilerinin tersine Rus yönetiminde önemli bir artış kaydetmemiştir. 
Yoğun kolonizasyon dolayısıyla Kars vilayetinde bambaşka bir etnik 
nüfus kompozisyon ortaya çıkmıştır. 
 
Eskiden olduğu gibi yeni dönemde de ahali dinsel cemaatlere ayrılmıştır. 
Bu arada İslamlar da Şii, Sünni diye iki ayrı toplum halinde 
örgütlenmişlerdir. 1897 sayımına göre, Kars’ta başlıca dini grupların 
nüfusu şöyledir. 
 
Tablo 3.5. Dini gruplara göre nüfus dağılımı 
Dini Grup Erkek Kadın Toplam 
Ortodoks 18142 17188 35330 
Sektan 6488 6276 12764 
Ermeni-Gregoryen 26016 24964 24964 
Ermeni-Katolik 500 459 459 
Protestan 469 392 861 
Yahudi - 4 4 
Müslüman (Şii) 7715 7289 15004 
Müslüman (Sünni) 54789 50529 105318 
Yezidi 1648 1448 3096 
 
Görüldüğü gibi gayrimüslim nüfus toplamı 100.898 olduğu halde, 
Müslüman nüfus halen 123.418 ile en kalabalık bölümü meydana 
getirmektedir. Bununla beraber Müslüman cemaatin başına örgütlü bir 
ruhban sınıf yerleştirilerek yeni bir uygulama ve kontrol sistemi 
geliştirilmiştir. 
 
Kars’ta Kafkasya’da Türkçe konuşanlar kalabalık ve önde gelen bir 
gruptu. Bütün Kafkasya’daki 8.275.637 kişilik nüfusun 1.401.855’i 
Türkçe konuşuyordu. Türkçe öncelikle Müslümanlar ve sonra diğer 
gruplar arasında bir lingua franca idi. Babil kulesini andıran Kafkasya’da, 
Türkçe, yönetimde ve anlaşmada önemli bir yere sahipti. 

3.3.5. Endüstri ve Zenaatlar 
 
Osmanlı döneminden sonra, Çarlık yönetimindeki Kars’ın önemli bir 
sınai gelişme aşamasına girmesini beklemek mümkün değildir. Ancak 
1890’lardan itibaren Rusya’da endüstri kapitalizmi hızla gelişmeye 
başlamış, özellikle Bakü petrollerinin işletmeye açılmış olması, Güney 
Kafkasya’da da bu dönemde kapitalist üretim ilişkilerini geliştirmiştir. 
Bununla beraber üretimin tek yönlü yapısı, periferideki Kars’ta sanayiden 
çok tarımda modernleşmeyi sağlamıştır. Sanayi manifaktür  düzeyinde, 
daha çok gıda maddeleri ile zaruri ihtiyaçları karşılamaya yönelik bazı 
küçük işletmeler halinde gelişmiştir. 
 
Osmanlı döneminde Kars sancağında otarşik bir ekonomik düzenin 
gereği, gıda maddelerinde dahi pazara yönelik geniş bir üretim 
görülmüyordu. Bu düzenin gereği olan nalbantlık vs. gibi zenaatlar 
dışında, Kars’ta en çok göze çarpan faaliyet dalı dericilik idi. 1876 
sayımına göre bütün Kars sancağında bina olarak 624 dükkan vardı. 
Etraftaki madenlerin pek işletilmediği görülüyor. 

The amount of people who were using Turkish language decreased 
significantly when compared with the amount in the Ottoman Period. This 
decrease was a result of the migration. Sometimes, a whole tribe chose to 
resettle and left the region. For example, some of the Karapapak 
Turkmens left the Cicim region, and settled to Adana, Trabzon, and 
Amasya dispersedly. This was a characteristic of the Ottoman settling 
policy. That’s why, in Kars, a large amount of the population decreased 
after the invasion. This could also be seen in all of the authentic ethnic 
groups. Especially, despite the expectations of the Russian society, the 
Armenian population didn’t considerably rise. A different composition of 
the ethic population in Kars was seen as a result of the colonization 
process. 
 
Just like before, the society was segregated into religious societies in the 
new period. Incidentally, the Muslims divided into Şii and Sunni Groups. 
According to the 1897 census, main religious groups in Kars are as 
follows:   
 
Table 3.5.Population according to the religious societies 

Religious Group Male Female Total 
Orthodox 18142 17188 35330 
Sektan 6488 6276 12764 
Armenian-
Gregorian 

26016 24964 50980 

Armenian-Catholic 500 459 959 
Protestant  469 392 861 
Jews - 4 4 
Muslim (Şii) 7715 7289 15004 
Muslim (Sunni) 54789 50529 105318 
Yezidi 1648 1448 3096 

     
As seen in the table, the population of the non-Muslims was 100898, 
whereas the population of the Muslims was 123418. A new controlling 
system was applied by employing an organized clergy class as the head of 
the Muslim society. 
 
The people who speak Turkish were the leading group in Caucasus. 
1.401.855 of the 8.275.637 people in Caucasus was speaking Turkish, 
which made Turkish an important language in administration. 

3.3.5. Industry and Crafts 
 
After the Ottoman Period, Kars in rule of the Czardom was not supposed 
to have an industrial development. However, industrial capitalism in 
Russia was started to develop after the 1890’s. Especially the opening up 
of the Baku Petroleum Administration resulted in a change in the 
capitalist production relations. Additionally, lateral characteristics pf the 
production relations led to modernization of the agricultural industry in 
Kars. Basic needs were being produced at a level of manufacturing in the 
small sized industries. 
 
Considering the autarchic economical system of the Ottomans, even the 
food production was not attempted to be made for the market. 
Consequently, crafts like horseshoeing, and leather trade were the main 
economical activities that could be seen in Kars. According to the 1876 
census, there were 624 shops in the Kars province. Importance of the city 
as a garrison brought about a necessity for building construction. 
According to the 1898 census, the number of the factories increased 
relatively. 
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İşgalden sonra şehrin garnizon olarak öneminin artması, inşaat dalında bir 
faaliyet doğurduğu gibi; pazara yönelen üretim belirgin bir manifaktür 
faaliyetini de geliştirmeye başladı. 1898 sayımına göre Kars’ta vergi 
ödeyen dolayısı ile pazar için üretim yapan imalathanelerin sayısı hayli 
artmıştır. Buna göre; 
 
Tablo 3.6. İmalathane ve işçi sayıları ile ödenen vergi miktarları 

Cinsi Adedi İşçi 
Sayısı 

Yıllık Üretim 
(Rus Rublesi) 

Yağ İmalathanesi 5 12 5.000 
Nebatiyağ İmalathanesi 27 49 5.000 
Peynir İmalathanesi 1 4 4.000 
Değirmen (Un İmalathanesi) 679 786 641.000 
Dericilik (Debbağhane) 4 8 2.000 
Pamuklu Dokumahanesi 7 7 3.000 
Şarabhane 3 6 3.000 
Bira İmalathanesi 1 3 5.000 
Kireç Ocağı 5 12 6.000 
Kerpiç-Tuğla Ocağı 13 34 9.000 
Briket İmalathanesi 5 10 2.000 
Madensuyu İmalathanesi 3 7 5.000 
Boyahane 4 8 2.000 
TOPLAM 757 946 692.000 
 
Bu tablo bir sınai kapitalizm ve proleterya tabakasının doğması gibi bir 
olayı yansıtmaktan çok uzaktır. Daha çok ev imalatı ve küçük işyerleri 
hakimdir. Tabi bu faaliyetlerin tümünün bu hacimde olmadığı açıktır. 
Burada bildirilen ancak vergi konusu olan işyerlerinin sayısıdır. Bunun 
yanında ayçiçeği ekimi, nebatiyağcılığı geliştirmiştir. Kars’ta bu dönemde 
tütün ekiciliğine de geçildiğinden, birkaç sigara imalathanesi vardır. 
Ancak Kafkasya’daki Kutay, Tiflis, Erivan gibi tütüncülük merkezleri ile 
karşılaştırılamayacak kadar düşük bir üretim vardır. 
 
Kars’ta endüstriye yönelik madenler de işletilmiyordu. Bölgede arsenik, 
amyant ve bakır cevheri olduğu halde bunlar da işletilmemiştir. Ancak 
alçı, kireç ocakları ve civarın en iyi kalite kili de tuğla ocaklarında 
kullanılmaya başlamıştır.  
 
Bunun haricinde bir de tuz yatağı işletiliyordu. Kars bölgesi bu dönemde 
Kafkas pazarına yönelik üretime girmişse de, Çar yönetiminin son gününe 
kadar kentsel üretim zenaatlar seviyesinde kalmıştır. 

3.3.6. Kentleşme ve Yeni Yerleşme Düzeni 
 
Kars kentinin ve diğer çevre merkezlerin 1878’den sonraki gelişimini 
yönlendiren asıl neden askeri amaçlar olmuştur. Bu kentlerin hepsi 
garnizon merkezleri idi. Nitekim kalenin dibindeki eski Kars kenti 
geleneksel dokusu ile aynen bırakılmış, Kars çayının kuzeyine geçilerek, 
orada raydan kesişen caddeler ve modern binalarla yepyeni bir garnizon 
şehri kurulmuştur. Bu eğilim Kafkasya’nın diğer merkezlerinde, örneğin 
Tiflis’te de görülmektedir. İlginçtir ki Osmanlı ordugah merkezi de aynı 
yerde idi (Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın konağı önceden burada yapılmıştı 
ve mimari yönden de benzerlik göstermekteydi). Bu modern kentin 
binalarında orta Rusya ve Avrupa mimari üslubu bulunmakla birlikte, 
yerli taş işçiliğinin de katkısı büyüktür. Garnizon kentlerin, eski kenti 
geleneksel dokusu ile bırakıp, ayrı bir yere kurulması olayı, bu çağda 
genel bir eğilimdi. Örneğin Avusturya-Macaristan döneminde 
Saraybosna’da da aynı şey yapılmıştı.

Table 3.6. Number of shops and workers and their annual production 

Type Amount Number of 
Workers 

Annual 
Production 
(Russian Ruble) 

Oil Factory 5 12 5.000 
Vegetable Oil Factory 27 49 5.000 
Cheese Factory 1 4 4.000 
Mill (Flour Factory) 679 789 641.000 
Leather Trade 4 8 2.000 
Cotton Factory 7 7 3.000 
Wine House 3 6 3.000 
Beer Factory 1 3 5.000 
Lime Quarry 5 12 6.000 
Brick Factory 13 34 9.000 
Briquette Factory 5 10 2.000 
Mineral Water Factory 3 7 5.000 
Paint House 4 8 2.000 
Total 757 946 692.000 
 
This table shows that an industrial capitalism and proletariat could hardly 
be born in Kars. In general, productions at home, and small sized 
industries could be seen. In this table only the ones that paid taxes were 
taken into consideration. Additionally, there were a few cigarette factories 
in Kars. However, this small amount of tobacco production could not 
compete with the main tobacco centers of the Caucasus: Kutay, Tiflis, and 
Erivan. 
 
Despite the fact that the region was rich in arsenic, asbestos, and copper 
resources, industrial mining was not common in Kars. But plaster started 
to be used in lime, clay, and brick factories.  Even tough the region was 
started a production for the Caucasus market, the production stayed at the 
level of small manufacturing in the Czardom Period. 

3.3.6. Urbanization and New Settlement System 
 
The main reason for development of Kars and her surroundings was 
related with the military concerns after 1878. All these cities were the 
garrison centers. Hence, the old Kars pattern in front of the fortress was 
left untouched, and a new garrison city was developed in the northern part 
of the city. This new garrison center has a grid type of design, in which 
modern type of buildings were constructed. This tendency could be seen 
in other Caucasian centers like Tiflis. Russian and European architectural 
styles can be seen in these newly constructed buildings of this modern 
city. Local stone masonry adds a lot to the value of these buildings too. 
Tendency of leaving the old city with its traditional pattern, and building 
the garrison center on a different area was very common in this period. 
Architectural style of buildings in Kars cannot be seen in the Middle 
Russia cities. But, in Baltic cities, Odessa, and even in some of the 
Middle Asian cities, there is a much more modern architectural pattern 
than the Russian provinces. Considering the taxes taken by the Czardom, 
a higher amount of money was spent on these regions. These cities show 
the difference between the British colonization and Russian imperia. 
Same manner could also be seen in the Ottomans. 
 
In addition to the developments in the urban settlements, new centers 
were started to develop in the rural areas. 
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Orta Rusya şehirlerinde Kars’ın mimarisi görülmez. Fakat Batlık 
şehirleri, Odessa, hatta bazı Orta Asya şehirlerinde Rusya taşrasından 
daha modern bir mimari doku vardır. Çarlık uzun bir süre bu bölgelerde 
elde ettiği vergi gelirlerinden çok fazlasını yatırmıştır. Guberniya olarak 
görülen bu bölgeler, Britanya kolonyalizmi ile Rus imperyası arasındaki 
farkı gösterir. Aynı tutum Osmanlı memaliki için de söz konusudur. 
 
Kentsel yerleşmedeki bu değişim yanında, kırsal bölgede de yeni 
merkezler kuruluyor ve yerleşmeler görülüyordu.  
 
Bütün bunlara rağmen, Çarlığın kötü idaresi ve bürokrasisi ile üretimdeki 
verim düşüklüğü gibi nedenlerle, kentsel nüfus yeterince büyüyememiştir. 
Tarımda kapitalizme geçiş, devamlı hareket halinde mevsimlik sefil bir 
işgücü yaratmıştı. Bu işgücü daha çok bekar erkek nüfustan oluşuyordu. 
 
Bu gelişmenin de istikrarsızlığı güçlü bir tarım proletaryasının doğuşunu 
engelleyememiştir. Çarlık yönetimi boyunca kentlerdeki büyümenin 
yavaşlılığını aşağıdaki tablo göstermektedir. 
 
Tablo 3.7. 1897 ve 1914 yıllarında kentsel nüfus 

Kent Nüfusu Yer 1897 yılı 1914 yılı 
Kars 20.805 30.086 
Kağızman 10.518 11.145 
Ardahan 4.142 4.113 
Oltu 2.373 3.258 
TOPLAM 37.838 48.602 

 
Bu artış 20 yıllık bir süre için çok azdır. Kentleşme hızı ve kent nüfusu 
oranının (%12’nin biraz üstü), Rus kapitalizminin inkişaf çağında bile 
düşük olduğu anlaşılıyor. 
 
Kentlerde daha çok ordu mensupları ve memurların hakim grup olduğu 
görülmektedir. Zenaatçılar 1897 ve 1907 arasında iki misli artmıştır 
(1897’de 2405, 1907’de 4346 kişi). Etnik gruplar içinde Ermeni kent 
nüfusu 1897’de %43,9 oranında iken 1914’de %78,3’e çıkmıştır. Yani 
Ermeniler kırdan kente en çok göç eden gruptur. Buna rağmen Ermeni 
nüfusunun büyük bir çoğunluğu da çiftçilik ve çobanlıkla geçiniyordu. 

3.3.7. Tarım ve Hayvancılıkta Gelişmeler 
 
Tarım ve hayvancılık 1878’den sonra da Kars bölgesinin başlıca 
ekonomik faaliyeti idi. Yeni idare Osmanlı toprak sistemini temelde aynı 
bırakmış ve mülkiyet biçimindeki gelişmeler de eski düzenin gelişimini 
izlemiştir. Kars vilayeti ile birlikte, Tiflis vilayetine bağlanan Artvin ve 
Batum’da da aşar vergisi alınmaya devam etmiştir. Temmuz 1887’den 
beri bu vergi resmen kanunlaşmıştır. Ayrıca toprak sahibine bayramlık 
diye bir vergi daha verilirdi. Genel arazi mülkiyet ve kullanımında da 
1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’nin getirdiği esaslar, Çarlık 
Rusyası’nın toprak sistemi ve mülkiyet düzeni ile bağdaştırılmıştır.  
 
Böylece vakıf topraklar aynen kalıyordu; yalnız bu topraklar şimdi kast 
haline getirilen bir ruhban sınıfının fiili mülkü haline geldi; Mülk Arazi, 
tapulu şahsi mülk olarak, Arazi-i Emiriyye de yine aynı adla kullananın 
mülkiyetine bırakılıyordu.  
 
Bu iki tip arazinin hukuki statüsü Osmanlı devrinde farklı idi, ama 
fiiliyatta o zaman da bunlar nüfuzlu bir zümrenin tasarrufu altındaydı. 
Bunların adları muhafaza edildiği halde, tapu ve koçan sahibi olanların 
mülkü addedildi. 

In spite of these developments, because of the management and 
bureaucratic problems, and the low production efficiency, urban 
population didn’t increase as much as necessary. Industrial change in 
agriculture created a seasonal and mobile labor force. This labor force 
was generally formed by bachelors. 
 
Table 3.7. Urban population in 1897 and 1914 

Urban Population 
Location 1897 1914 
Kars 20.805 30.086 
Kağızman 10.518 11.145 
Ardahan 4.142 4.113 
Oltu 2.373 3.258 
Total 37.838 48.602 

      
 
This increase is not enough for a 20 years period. Urbanization rate and 
urban population seems to be low in the development of Russian 
capitalism period as well. 
 
It’s seen that military members and the officials were the dominant 
groups in the cities. Number of the craftsmen doubled in the 1897 and 
1907 period (2405 in 1897, and 4346 in 1907). In 1897, the ratio of the 
Armenian population was 43.9%, whereas, in 1914, this ratio increased to 
78.3%. In other words, Armenians migrated from rural areas to the urban 
areas. In spite of this, most of the Armenian people were working as 
farmers and shepherds. 

3.3.7. Developments in Agriculture and Stockbreeding  
 
After 1878, agriculture and stockbreeding was the main economical 
activity in Kars. New government adopted the Ottoman land system 
basically, and the developments in the land-ownership pattern followed 
the developments in the old system. ‘Aşar’ taxes were continued to be 
paid in Artvin, Batum, and Kars, and this taxing system legalized in 1887. 
Besides, another taxing type, called ‘bayramlık’ started to be paid by the 
land-owners. Principles of the Ottoman Land Law were harmonized with 
the Russian land system and land-ownership system.   
 
Accordingly, lands owned by the foundations remained the same. 
However, these lands became real estates of a clergy caste; and real 
estates were left as privately owned properties. Arazi-i Emiriyye 
remained the same. 
 
These two legal statue types of land were different in the Ottoman period, 
but, they were again possessed by an influential population. The given 
names were preserved, but land was deemed as the property of the deed 
owner. Thus, the property development process by the political reforms 
made in the Ottoman State was adopted by the Czardom regime, and 
applied in Kars successfully. Empowerment of the land-owner was the 
initial step for an industrial development in agriculture, and this was the 
main aim of the reformist administrators when they were enacting the 
Land Law. By this way, autocratic Czardom Regime could successfully 
adopt the Ottoman Land Law of 1858.  
 
According to the last Ottoman agricultural statistics of Kars, wheat, and 
barley were the main grains of the region. Lentil, and leguminous at a 
little amount, vegetables like cabbage, and fruits like melon-watermelon, 
apple, grapes, cherry were being produced. Tobacco, lots of vegetable 
kinds, rice, and potato were not produced at that period.
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Böylece, Osmanlı memleketlerinde Tanzimat’tan sonra başlayan 
mülkleştirme süreci, Kars’ta Çar yönetimi tarafından hızla ve aslına sadık 
bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu toprak sahibi zümrenin güçlenmesi, 
tarımda kapitalizmin gelişmesi için ön şarttı ve Türkiye’de Tanzimat 
devri yöneticileri de Arazi Kanunnamesi’ni çıkarmakla aslında böyle bir 
sonucu gaye edinmişlerdi. Böylece otokratik çar rejimi, 1858 Osmanlı 
Arazi Kanunnamesi’ni başarıyla bünyesine uydurabildi. 
 
Kars vilayetinin tarım ürünlerini belirleyen son Osmanlı istatiğine göre, 
buğday, arpa, bölgede yetişen başlıca huhubat cinsidir. Az miktarda 
mercimek ve baklagiller, lahana gibi zerzevat, kavun-karpuz, elma, üzüm, 
vişne gibi meyveler yetiştirilmektedir. Tütün, birçok sebze cinsi, pirinç ve 
patates gibi kültür bitkilerinin ise bu dönemde tarımı yapılmamaktaydı. 
1878’den sonra tarımdaki modernleşme bazı kültür bitkilerinin tarımının 
da yapılmasına neden oldu. Buğday ve çavdar tarımı verim artışını 
sağladı. Yulaf ve darı ekildi. Mısır, patates ve pirinç gibi kültür 
bitkilerinin ekimine ve yağcılık için ayçiçeği yetiştirilmesine başlandı. 
1893’de 34.000, 1909’da 276.320 put patates yetiştirildi (1 put= 16 kg).  
 
Bu ürünlerin bazılarının ekimi ister istemez tarım teknolojisinde 
değişmeyi ve yardımcı işgücünü gerekli kılıyordu. Üstelik, ayçiçeği, 
pirinç, patates yulaf gibi ürünler hayvancılık ve pazar ekonomisinin 
taleplerine yönelme sonucu ekilmeye ve yetiştirilmeye başlandı. Nihayet 
tarımdaki bu gelişme, hayvancılıkta teknolojik yeniliği, yani tarımda 
işgücü olarak kullanılan hayvan cinslerinin ıslahını da birlikte getirdi. 
 
İşgalden önceki son Osmanlı sayımına göre, Kars sancağındaki hayvan 
cinsleri ve sayıları şöyle idi: öküz (25.000), manda (9.000), malak (900), 
boğa (11.000), inek (15.000), dana (7.000), aygır (1.110), kısrak (1.500), 
iğdiş (500), tay (400); sürü hayvanı olarak koç (9.400), koyun (28.000), 
kuzu (15.000), teke (8.000), dişi keçi (25.000), oğlak (15.000). Kars’ta bu 
dönemde keçikılı ve yapağı elde edilip mahalli ihtiyaçlar için 
tüketiliyordu. Yine mahalli dericilik için 42.000 adet keçi-koyun derisi 
elde ediliyordu. Sancak içinde Kağızman’da arıcılık yapılıyordu ve 
16.000 kadar öküz mandırası bulunuyordu. 
 
Çarlık yönetiminin bölgeye önemli bir katkısı hayvancılık ve tarımsal 
teknoloji alanında olmuştur. Çiğ ve nadas araziyi ekime açmak için 
Kars’ta yaygın olarak at ve ağır pulluk kullanılmaya başlanmıştır. 1884-
1913 arası ekilebilir arazi 2 misli, tarım nüfusu 4 misli artmıştır. Burada 
kullanılan atlar, yerli cins cılız atlar olmayıp ilginç bir melez ırk olan ve 
halkın malakan adı tabir ettikleri kadanalardır. İkinci Dünya Savaşı’na 
kadar, at Türkiye’de bir “vasıta-i harb” olarak görülmüş, tarımda 
kullanılacak güçlü, adaleli ırklar geliştirilmiştir. Kars bu konuda işgal 
dönemi boyunca istisna oluşturur. Kars’a özgü bir kadana cinsi olan 
malakan atı, menşeinde Avrupa’nın Ardene, Perşeron (Percheron), Breton 
ve Clydestale ve Bejlik gibi soğukkanlı kadana cinslerinin kanını taşır. 
Rusya’da Orlof ve Bituyik cinsleriyle karıştıktan sonra ortaya çıkan bu 
cins, bu sefer Kars’taki yerli cinslerle melezleştirilerek ortaya malakan atı 
çıkmıştır. Malakan atının boyu 1.48-1.58 olup güçlü yük hayvanıdır. 
Ancak, Kars’ta son zamanlarda bu ırk, iyi damızlık kullanılmadığından 
dejenere olmuştur. 
 
Kars’ta sütçülük bu dönemde gelişmiştir. Zavod ineği ve Malakan ineği 
denen melez ırktan bir hayvan yaygın tür haline gelmiştir. Bu inek, 
Siementhal denen damızlık cinslerden birinin, muhtemelen Danimarka 
kırmızısının yerli cinslerle karışımından meydana gelmiştir. Esasen Kars, 
kırmızı sığır bulunan tek ilimizdir. İklim ve otlak şartlarının elverişliliği 
nedeniyle bu tür bir sığır ıslahı, Kars’taki hayvancılık ve sütçülüğü dönem 
içinde geliştirmiştir. 

The developments in agriculture after 1878 resulted in the production of 
these vegetables. Wheat and barley production were increased 
significantly. Oats, millet, corn, potato, and rice planted. In 1893, 34.000, 
in 1909, 276.320 puts of potatoes were produced (1 put = 16 kg).           
 
Planting of some of these products created a need for additional labor 
force and development in agricultural technology. Furthermore, 
stockbreeding, and the demands of the market economy resulted in the 
production of sunflower, rice, potato, and wheat. This development in 
agriculture led to improvements in technology, and taming of the animals 
used for their power in agriculture. 
 
According to the last Ottoman census, number of the animals was as 
follows: ox (25.000), water buffalo (9.000), young buffalo calf (900), bull 
(11.000), cow (15.000), calf (7.000), stallion (1.110), mare (1.500), foal 
(400), ram (9.400), sheep (28.000), lamb (15.000), male goat (8.000), 
female goat (25.000), and kid (15.000). 42.000 goat-sheep leather were 
produced for local leather trade. Beekeeping in Kağızman, and dairy 
farming was common in Kars. 
 
It can be said that Czardom administration contributed significantly to the 
technological development in agriculture and stock breeding. Horses and 
heavy ploughs started to be used in order to prepare the land for 
cultivation. Within the period between 1884 and 1913, size of the 
cultivated land doubled, and the population of the farmers quadrupled. 
Instead of using weak local horses, big, strong and half-bred horses called 
‘malakan’ were being created. Until the Second World War, horses were 
regarded as vehicles, and also used in agriculture. These ‘malakan’ kind 
of big horses were originally a mix of European horses like Ardene, 
Percheron, Breton, Clydestale, and Bejlik, and Russian horses like Orlof, 
and Bituyik. Length of these strong ‘malakan’ horses is generally between 
1.48 and 1.58 cm. However, because of the lack of good stallions, this 
kind of horses became degenerated. 
 
Milk production in Kars was developed within this period. Cows like 
zavod, and malakan became common kinds in the region. Most probably, 
this kind of cow was created by the breeding of Siementhal stallion and 
local kinds of cows. Actually, Kars is the only city where red bulls can be 
seen. Pasturage and climate opportunities provided good conditions for 
stockbreeding and milk production. 
 

 
Şekil 3.5. Kars’tan gravür 

Figure 3.5. An engraving from Kars 
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3.3.8. Eğitim Sistemi ve Örgütü 
 
Kars, Osmanlı hakimiyetinden çıktığı zaman uzak bir sınır vilayeti 
olduğundan eğitim kurum ve faaliyeti son derece geriydi. 1876-77 yılı 
sayımına göre, Kars şehrinde iki muallimli ve 30 öğrencili bir rüşdiye 
(ortaokul) olup bu en yüksek eğitim veren kurumdu. Buna ek olarak 
Kağızman’da iki öğretmenli ve 22 öğrencili iki rüşdiye daha vardı. 
 
Memleket Çar Rusyası’nın idaresine geçince bu konuda bazı değişmeler 
görüldü. Ancak, eğitim alanında yeni idare başarılı olamadığı gibi eşitsiz 
bir eğitim sistemi de göze çarpmıştır. Örneğin bütün Kafkasya’da 
kalabalık bir grup olan Müslüman gençlerden gimnazyumlarda (lise) 
ancak 265 genç okuyordu (%4.2). Kızlar ise 26 tane olup %0.4 
oranındaydı. Aynı oran Ruslar için erkeklerde 2532 (%39.8), kızlarda ise 
3779 (%54.7) oranında idi. Bu eşitsizlik, milliyetler ve dinler ayırımından 
çok sosyal sınıflar temel alındığında daha belirgin olarak görülüyordu. 
Örneğin 1898 sayımına göre yüksek okullardaki öğrenciler bütün 
Kafkasya’da şu sosyal sınıflardandı: 
 
Tablo 3.8. Kafkasya’da eğitim gören öğrenci sayıları - 1898 
Okul Derecesi Zadegan Ruhban Şehirli Köylü 

Gimnazyum 3.079 
(%48.4) 

193 
(%3) 

2.256 
(%35.5) 

297 
(%4.7) 

Reel Gimnazyum 1.513 
(%43.3) 

70 
(%2) 

1.189 
(%34) 

339 
(%9.7) 

Kız Gimnazyumu 3.454 
(%50) 

149 
(%2.2) 

2.267 
(%32.7) 

218 
(%3.2) 

 
Eğitimdeki sosyal sınıf, din ve mülkiyete dayanan bu büyük fırsat 
eşitsizliği, bölgesel planda daha büyük boyutlara ulaşıyordu. Sınırdaki 
Kars vilayetine Çar yönetimi 1898’e kadar lise, reel gimnazyum, kız 
lisesi, ortaokul gibi okullar açmamıştır. Yeni yönetimin Kars’ta açtığı 
ilkokullardan da özellikle yerli halk pek yararlanamamıştır. Bütün 
Kafkasya’daki gimnazyum ve ortaokul düzeyindeki eğitim kurumlarından 
yararlanan Müslümanların sayısı 1712’dir. Ancak Müslüman gençler en 
çok öğretmen okullarındaydı ve sayıları 71’di. Bu da eğitimdeki 
atılımlara olanak hazırladı. 
 
Kars ise eğitim yönünden bütün Kafkasya’nın en az gelişmiş 
bölgelerinden biriydi. Örneğin, 1898 yılında Kars oblastındaki 
ilkokullarda okuyan 1166 öğrencinin milliyet, din ve sosyal sınıflara göre 
dağılımı şöyledir. Bu miktar sonrasında 933’e düşmüştür. 
 
Tablo 3.9. Milliyet, Din ve Sosyal Sınıflara göre öğrenci sayıları - 1898 

MİLLİYET SAYI DİN SAYI SOSYAL 
SINIF SAYI 

Rus 33 Ortodoks 339 Zadegan 12 

Gürcü 2 Ermeni 
Gregoryan 563 Ruhban 34 

Ermeni 722 Katolik 103 Kentli 352 

Tatar 8 Protestan 56 Köylü-
Kazak 762 

Dağlı 14 Yahudi 3 Yabancılar 6 
Yahudi 3 Müslüman 98   
Diğer 384 Diğer 4   
Toplam 1166 Toplam 1166 Toplam 1166 
 

3.3.8. Education System and Organization 
 
After the sovereignty of the Ottoman Empire, as a result of being a 
peripheral city, education system remained undeveloped in Kars. 
According to the 1876 census, there was an elementary school with 30 
students and two teachers. Additionally, there were two more schools 
with 22 students and two teachers in Kağızman.  
 
After the city started to be ruled by the Czardom Russia, some changes 
was seen in this system. However, this new administration was not 
successful in education sector, and there was an unequal treatment in 
education system. For example, 265 male (%4.2), and 26 female (%0.4) 
Muslim juveniles, whereas, 2532 (%39.8), and 3779 female (%54.7) 
Russian juveniles were going to gymnasiums (high school). This 
inequality could be clearly seen by taking the social classes into 
consideration instead of taking the nation and religion differentiations. 
For instance, according to the 1898 census, social statue of the students in 
the Caucasus region were as follows:  
 
Table 3.8. Number of students in Caucasusian region - 1898 
School Type Zadegan Clergy Citizen Peasant 
Gymnasium 3.079 

(48.4 %) 
193 
(3 %) 

2.256 
(35.5 %) 

297 
(4.7 %) 

Real 
Gymnasium 

1.513 
(43.3 %) 

70 
(2 %) 

1.189 
(34 %) 

339 
(9.7 %) 

Girl’s 
Gymnasium  

3.454 
(50 %) 

149 
(2.2 %) 

2.267 
(32.7 %) 

218 
(3.2 %) 

 
Social classification in education and inequalities resulted by religious 
preferences and landownership statue were rapidly increasing at the 
regional scale. Czardom administration didn’t open real gymnasiums and 
elementary schools in Kars province till 1898, and in addition to that, 
when the schools opened by the administration, especially the local 
people could not benefit from them. Number of the Muslims benefited 
from these schools was 1712; however, most of the Muslims were going 
to the teacher’s school which enabled a reform in education.     
 
Kars was one of the least developed cities in Caucasus from the point of 
education view. For instance, in 1898, distribution of 1166 students in 
Kars according to their nations, religions and social statues were as 
follows:    
 
Table 3.9. Number of students according to their nationality, religion and 
social statue - 1898 

Nationality Number Religion Number Social 
Statue Number 

Russian 33 Orthodox 339 Zadegan 12 

Georgian 2 Armenian 
Gregorian 563 Clergy 34 

Armenian 722 Catholic 103 Citizen 352 

Tatar 8 Protestant 56 Peasant – 
Kazak 762 

Dağlı 14 Jew 3 Foreigners 6 
Jews 3 Muslim 98   
Other 384 Other 4   
Total 1166 Total 1166 Total 1166 
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Öğrenci sayısının düşüklüğü yanında, Rus maarifi, Kars oblastına 1898 
yılı için ancak 5808 altın ruble bütçe ayırmıştı. Bu Dağıstan ile birlikte 
bütün Kafkasya’daki en düşük miktardı. Esasen Kafkasya vilayetlerinin 
nüfusu ve o vilayetlere ayrılan eğitim bütçelerinin miktarları 
karşılaştırıldığında tamamen uyumsuz bir dağılım ortaya çıkmaktadır. 
 
Tablo 3.10. Vilayetlerin nüfuslarına göre eğitim bütçeleri - 1898  

VİLAYET NÜFUS 
EĞİTİM 
BÜTÇESİ 
(RUBLE) 

Tiflis 978.755 769.914 
Yelizavetpol 871.557 18.700 
Bakü 789.659 16.890 
Dağıstan (Oblast) 589.636 267 
Kars (Oblast) 292.498 5.808 

 
Bu tablo, vilayetlere eğitim hizmetinin götürülmesinde coğrafi yerleşme 
dağınıklığı gibi engellerin de ötesinde bilinçli bir cehalet politikasının 
uygulandığını gösteriyor. Özellikle Müslüman vilayetlerinde ahalinin 
gerek ulema ve gerek geleneklerin zoruyla dini eğitim kurumlarına 
yönelmesi de laik eğitimin gelişmesini engellemekte idi. Bu nedenle de 
okul az açılıyor ve az talebe geliyordu. Müslüman nüfusun ve bu gruba 
giren Türklerin bütün Kafkasya’da olduğu gibi, Kars’ta da eğitim durumu 
çok kötü idi. Eğitimden yararlanma konusunda, Kars’ın Türk nüfusunun 
eski yönetime göre çok büyük gerileme içinde olduğu açıktır. Esasen 19. 
yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya periferisindeki inkılapçı 
Türk aydınlarının en çok eğitim sorununa eğilmeleri sebepsiz değildi. 
 
1910 yılında Kars’ta Kafkas Eğitim Dairesine bağlı 12 devlet okulu vardı 
ve öğrencilerin %56’sı bu okullarda okuyordu. Bunun dışında, 67 dini 
seminer ve aynı nitelikte 143 Müslüman mektebi vardı. Laik eğitimin 
geliştirilmeyip, bu alanın dini cemaatlere bırakılması, Çarlığın 
reaksiyoner politikasına uygundu. Özellikle açılan yeni devlet okullarının 
da Rusça tedrisat yapması, yerli halkın, kendi dilinde eğitim için ilkel dini 
okullara girmesine neden olmuştur. 
 
Eğitimdeki duruma paralel olarak, basın hayatında da durum aynıydı. 19. 
yüzyılın başına kadar Kars’ta Türkçe yayın yoktu. 1900 yılında bütün 
Kafkasya’da 43 tane süreli yayın çıkıyordu. Bunların 30’u Rusça, 8’i 
Gürcüce, 5’i Ermenice idi. Türkçe hiç gazete yoktu. Kars’ta çıkan, “Kars” 
adlı tek gazete de mahalli Ruslarca çıkarılan Rusça bir yayın organıydı. 
Bu konudaki gelişmeler sonrasında Bakü’de çıkarılan Azeri şivesindeki 
gazete ve yayınlarla başlamıştır.  
 

 
Şekil 3.6. Rus Döneminde Kars’tan bir görünüm 

Figure 3.6. A view from Kars during the Russian period

In addition to the number of the students, the budget that was spent for 
education in Kars in 1898 was only 5808 golden rubles, which was the 
least amount throughout the Caucasus region. Actually, when the 
populations of the cities and the amount of the budgets for those cities 
were compared, a totally discordant distribution of the budgets could be 
seen in all Caucasus cities. 
 
Table 3.10. Education Budgets of cities and their population - 1898 

City Population Education Budget 
(Ruble) 

Tbilisi 978.755 769.914 
Yelizavetpol 871.557 18.700 
Baku 789.659 16.890 
Dağıstan (Oblast) 589.636 267 
Kars (Oblast) 292.498 5.808 

 
This table shows that an ignorance policy in education facilities was 
adapted consciously, and the basis of this kind of an inequality results not 
only from the geographical reasons. Especially within the Muslim cities, 
people tended to prefer religious education institutions, which in turn 
obstructed the development of secular education. For that reason, demand 
and subsequently supply for schools was low. Educational statue of the 
Muslims and Turks was in very bad condition in Kars and also in 
Caucasus region. It is obvious that when compared with the old regime, 
educational facilities for the Turks in Kars were in recession. 
Consequently, within Czardom periphery in the 19th and beginnings of 
20th centuries, the reason why reformist Turkish intellectuals dealt mostly 
with education problems was not a coincidence. 
 
There were 12 state schools directed by the Caucasus Education 
Administration in 1910, and %56 of the students was studying in these 
public schools in Kars. In addition, there were 67 religious seminars and 
143 Muslim schools in the area. Leaving secular education undeveloped 
and letting education to be held by religious groups was fitting the 
reactive policy of the Czardom regime. Especially, Russian educative 
system was adapted in these newly opened schools, which resulted in the 
appropriation of primitive religious schools giving education in the 
language of the local people.             
 
Parallel to this situation in the education system, media life was the same. 
Till the beginnings of the 19th century, there were no Turkish publications 
in Kars. Within the 43 periodicals published in 1900, 30 of them were in 
Russian, 8 of them were in Georgian, and 5 were Armenian. No Turkish 
newspapers were being published, and the only newspaper, “Kars”, was 
the Russian’s local publication. Developments about this subject started 
after the publishing of newspapers in Azeri language in Baku. 
 

 
Şekil 3.7. Ortodoks Kilisesi 

Figure 3.7. Orthodox Chruch 
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3.4. Cumhuriyet Dönemi  
 
I. Dünya Savaşı sırasında, Ruslar 1914 güzünde Kars’ta 150 Türkü 
sürgüne gönderdi. 1915 yılında Enver Paşa komutasındaki Türk 
Ordusunun 1915 kışında aşmak istediği Sarıkamış Allahuekber 
Dağlarında 90 bin Mehmetçik donarak şehit oldu. Bu arada 1915 
Çanakkale Zaferi sebebiyle müttefiklerinden yardım alamayan çarlık 
rejimi tarihe karıştı. Bunun ardından sürgündeki Karslılar geri döndü. 
Bolşevik yönetimi 3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşmasıyla Kars 
bölgesini Türkiye’ye vermeyi kabul etti. 
 
25 Nisan 1918 günü Kars, kırk yıllık aradan sonra, tekrar Türk 
egemenliğe geçti. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle Türk Ordusu, 
1914 sınırı gerilerine çekilmeye mecbur kalınca İngiliz ordusu ve 
Ermeniler şehri ele geçirdiler. 
 
Buna engel olmak isteyen Karslılar kendi güç ve imkanlarıyla ve Wilson 
prensiplerine uygun olarak 1918’de Milli İslam Şurası adı ile demokratik 
bir yerli hükümet kurdular. Batum, Artvin, Ahıska, Ahılkelek, Serdarabad 
ve Ordubad’a değin Nahçıvan Türkleri de Kars’taki bu yerli Hükümete 
katılarak sancak ve ilçe teşkilatını kurdular. Böylece, 1914 Türkiye sınırı 
kuzeydoğusundaki 36.000 km ’lik bölgenin yerli Türk Hükümetinin 
merkezi Kars oldu. Bu hükümet 18 Ocak 1919’da 131 temsilcinin 
katılımıyla gerçekleştirilen “Büyük Kongre” ile “Cenub-i Garbi Kafkas 
Hükümeti” adını aldı. 
 
Kars yöresindeki örgütlenmenin ilk günlerinde, İngilizler yöre halkının 
siyasal yönlü çalışmalarına bir ölçüde göz yumdular. Ne var ki siyasal 
örgütlenme çabalarının güçlenmesi ve merkezileşmesi, İngilizlerin 
yöredeki denetimini zayıflatmaya başlayınca işgalciler karışmama 
tutumunu bir yana bıraktılar. 1919’da Kars’a gelen İngiliz temsilcisi Pate, 
yerli yönetimi tanımayacaklarını bildirdi ve Arpaçay’ın doğusundaki 
Ermenilerin Kars’a yerleştirilmelerini istedi. Bu durumdan cesaretlenen 
Gürcüler de Azgur, Ahıska ve Posof’u işgal ettiler. İngilizler Kars’taki 
Türk Hükümeti’ni dağıttıktan sonra yöreyi General Garganof ve Osibyan 
komutasındaki Ermenilerin denetimine  bıraktılar. Böylece Kars yöresi 
işgalden kurtulduktan bir yıl sonra yeniden Gürcü Ermeni egemenliğine 
girdi. 
 

 
Şekil 3.8. Sarıkamış’taki Şehitler Anıtı 
Figure 3.8. Martyr Statue in Sarıkamış 

3.4. Republic Period 
 
During the 1st World War, in Kars, 150 Turks were sent into exile by the 
Russians in the fall of 1914. In 1915, 90 thousand Turkish soldiers 
commanded by Enver Pasha were died from freeze in Sarıkamış 
Allahuekber Mountains. Meanwhile, Czardom regime couldn’t receive 
help from its alliances and was ended after the Çanakkale Victory of 
1915. Afterwards, exiled people returned back to Kars. Bolshevik 
administration accepted to give Kars back to Turkey by Brest-Litovsk 
Treaty of 1918. 
 
After a 40 years period, Kars was transferred back to Turkey in 1918. 
However, as required in Montrose Truce, when the Turkish army receded 
back, English and Armenian armies took over the city again in 1919.  
 
Kars people trying to prevent this established a local government named 
National Islam Committee. Turks from Batum, Artvin, Ahıska, Ahılkelek, 
Serderabad and Ordubad joined to this committee and formed a county 
organization, and therefore, on the northeastern part of the Turkish 
borders of 1914, within the 36.000 km  area, Kars became the center of 
the Turkish government. This government was named as the “Cenub-i 
Garbi Caucasus Government” after the “Big Congress” held in January of 
1919.    
 
Within the first days of this organization, English army in some ways let 
the local people take political decisions. However, after these political 
organizations started to get powerful, English army changed its attitude 
towards this organizational formation, and started to intervene these 
movements. English representative Pate declared that they were denying 
the legitimacy of this administration and wanted to settle Armenians in 
Kars. Georgians who took power from this situation invaded Azgur, 
Ahıska and Poshov. However, English army disbanded the Turkish 
Government and Armenian soldiers, General Garganof and Osibyan, 
started to rule the district. Therefore, only a year after the taking back of 
Kars from the Russians, the city started to be ruled by Georgian 
Armenians. 
 

 
Şekil 3.9. Mustafa Kemal’in Kars’a gelişi 
Figure 3.9. Mustafa Kemal’s visit to Kars 
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Milli mücadelenin ilk günlerinde Mustafa Kemal başkanlığında Sivas 
Heyet-i Temsiliyesi bir durum değerlendirmesi yapmış ve sonucunda 
İtilaf Devletlerinin Bolşevik Hükümeti ile ilişki kurmasını engellemek 
amacıyla Kafkasya’ya ağırlık verilmesi kararına varılmıştır. 
 
Güney Kafkasya’nın Ermeni ve Gürcü denetimine geçmesinden Nisan 
1919’da başlayan Kuvay-i Milliye eylemleri 1920 başlarında, 
15.Kolordunun desteği ile birlikte büyük bir yoğunluk kazandı. 
 
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti’nin dağıtılmasından sonra, Ermeni 
denetimi neredeyse tüm Kars yöresini kapsamış, sadece Çıldır uzun süre 
bunun dışında kalabilmiştir. Ermeniler Şubat 1920’de bölgeyi ele 
geçirmek için büyük bir saldırı başlatmış ve 17 Şubat’ta Çıldır ve 
Arpaçay’a ulaşmışlardır. Bu gelişmeler üzerine Heyet-i Temsiliye, 
Elviye-i Selase’nin (Üç Vilayet; Kars, Ardahan ve Batum’un)  yeniden 
elde edilmesini uygun buldu ve bu amaç doğrultusunda 15. Kolordu 
Komutanı Kazım Karabekir Paşa hızla hazırlıklara girişti. Erzurum ve 
Van vilayetleri ile Erzincan sancağında seferberlik ilan edildi. Kazım 
Karabekir Paşa hükümete harekatın 23 Haziran’da başlayacağını 
bildirerek, karargahını Horum’a taşıdı. 
 
23 Eylül 1920’de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa 
Sarıkamış yönünde harekata geçerek, 29 Eylül’de Sarıkamış’ı kurtardı. 
TBMM Hükümeti’nin Doğu Harekatı’nın  Kars’a dek uzatılmasını 
istemesi üzerine; Doğu Cephesi birlikleri 28 Ekim 1920’de yeniden 
saldırıya geçti ve 9. Kafkas Tümeni 30 Ekim’de Ermenilerin direnişini 
kırarak Kars’a girdi. 20 Kasım’da Ermenilerle yapılan ateşkesin ardından 
22 Kasım 1920’de Gümrü’de başlayan barış görüşmeleri 2 Aralık’ta 
sonuçlandı ve Ermenistan Hükümetiyle TBMM Hükümeti arasında barış 
antlaşması imzalandı. Bu Antlaşmayla Kars Sancağı’nın bütünü Türkiye 
topraklarına katıldı. Antlaşma öncesinde Ermenistan’ın elinde bulunan 
Tuzluca Kazası da Türklere verildi. Ancak imzadan bir gün sonra, Sovyet 
Kızılordu Birlikleri Ermenistan’a girdiler. Taşnak Hükümeti devrilerek 
yerine Ermenistan Sovyet Hükümeti kuruldu. Bu durumda antlaşma da 
onaylanamadı. 
 
Kızılordu’nun harekatı Gürcistan’a yönelince, Tiflis’teki Gürcü Hükümeti 
Ankara’ya başvurdu ve TBMM’nin yardımını istedi. Bu destek 
karşılığında Batum, Ardahan ve Artvin Sancakları’nın Gürcistan 
Hükümeti tarafından Türkiye’ye bırakıldığı açıklandı. Doğu cephesi 
birlikleri de aynı gün harekete geçerek, bu iki şehri Türkiye’ye dahil 
ettiler. 
 
16 Mart 1921’de Sovyet Hükümeti ile imzalanan Moskova Antlaşması ile 
Kars ve Artvin’in Sovyet Rusya ile olan sınırları belirlendi. 

3.5. Kentin Mimarlık Tarihi 
 
Kars ve çevresinde yapılan çalışmalar, ilk yerleşimlerin Alt Paleotik 
dönemde başladığını göstermektedir. Aladağ’ın doğu yamaçlarındaki 
Yazılıkaya’da insan ve hayvan figürleri görülmektedir. Hayvan figürleri 
içinde dağ keçileri, geyikler ve eşekler büyük yer tutmaktadır.  Akçakale 
Adası’ndaki taş anıtlar ve kaledeki duvar resimleri ise Neolitik Döneme 
aittir. 
 
MÖ. 9. yüzyıl sonlarında Urartu Kralı’nın Yazılıtaş’taki yazıtında 
Diauekhini ülkesini aldığı ve başkentine bir saray yaptırdığı 
belirtilmektedir. 
 
Hıristiyanlığın resmen kabul edilmesiyle tapınaklar ve put evleri yıkılmış, 
yerine kiliseler ve manastırlar yaptırılmıştır. 
 

During the first days of the National Battle, representatives of the Sivas 
Committee leaded by Mustafa Kemal made a condition assessment, and 
decided to focus on Caucasus in order to prevent a relationship between 
Entente States and Bolshevik Government.   
 
With the help of the 15th Army corps, in the beginnings of 1920, Kuvay-i 
Milliye movements started to gain intensity after Armenians and 
Georgians ruled Southern Caucasus. 
 
After the disbandment of the Cenub-I Garbi Caucasus Government, 
Armenians controlled a large part of the Kars province except Çıldır 
district. Armenians started a big attack in 1920 February in order to take 
the region and came close to Çıldır and Arpaçay. This was resulted in a 
mobilization for war, and under the commandment of Kazım Karabekir 
Pasha, 15th Army corps got ready to take Kars, Ardahan and Batum back.   
 
Kazım Karabekir Pasha took back Sarıkamış on September 29th of 1920, 
and by the command of the Turkish government, Eastern Operation was 
held in Kars too. After they broke down the Armenian resistance, an 
armistice and afterwards a treaty with Armenians was signed on 
December 2nd. According to this treaty, Kars Province was given back to 
Turkish government. However, only a day after this agreement, Soviet 
Communist Army invaded Armenia, and Armenian Soviet Government 
was established. For that reason, the treaty between Armenians and Turks 
became invalid.  
 
When the Communist operations changed direction to Georgia, Georgian 
Government in Tbilisi applied to Ankara, and wanted the support of the 
Turkish government. They declared that in response to that support 
Batum, Ardahan and Artvin Provinces were given back to Turkey. 
 
After the Moscow Treaty of 1921, borders of Kars and Artvin were 
determined.  

3.5. Architectural History of the City 
 
From the researches and studies, it was determined that the history of the 
settlements in Kars extends to the Pre-Paleothic Age. In Yazılıkaya, on 
the eastern side of the Aladağ Mountain, human and animal figures can be 
seen. Mountain goat, deer, and donkey form a large amount of the animal 
figures. Stone monuments and the wall paintings at the citadel belong to 
the Neolithic age. 
It’s been written on the inscription in Yazılıtaş that the King of Urartians 
had conquered Diauekhini country, and constructed a place in its capital 
in 9th century before Christ.  
 
Temples, and the effigy houses were being destroyed, and churches and 
monasteries were being constructed by the acquiescence of Christianity. 
 
Ani under the Bagratid Kingdom’s rule carries the traces of the Armenian 
and Georgian architecture. They have created a regional Christian Art 
called Armenian and Georgian Armenian architecture was developed as 
an interesting medieval age product, and the works of art demonstrates a 
technically developed stone architecture.  
 
When the city was taken by Alparslan in the midst of the 11th century, the 
old cathedral in Ani was converted into Fethiye mosque. Construction 
works started after the city was given to Şeddalıs.  
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Daha sonraları Gürcü Bagratları’nın yönetiminde kalan Ani, Ermeni ve 
Gürcü mimarilerinin izlerini taşımaktadır. Ermeni ve Gürcü Sanatı olarak 
adlandırılan Bölgesel Hıristiyan Sanatı’nı yaratmışlardır. Özellikle 
Ermeni mimarisi ilginç bir Ortaçağ ürünü olarak ortaya çıkmış, gelişmiş 
şekli ve bıraktıkları eserlerle teknik açıdan ileri bir taş mimarisi 
sergilemiştir. 
 
11. yüzyılın ortalarında Alparslan’ın Ani’yi ele geçirmesiyle büyük 
katedral, Fethiye Camii’ne çevrilmiştir. Kentin yönetiminin Şeddadlılar’a 
verilmesiyle kentte imar faaliyetlerine başlanmıştır. 
 

 
Şekil 3.10. Ani Antik Kentinden gravür 
Figure 3.10. An engraving from Kars 

 
1579’da Lala Mustafa Paşa, Kars’ta büyük onarımlar başlatmıştır. Kars 
Kalesi yeniden yapılmış, yıkık ve bozuk durumdaki surları, bedenleri , 
burçları, 1153’teki Selçuklular’dan kalma temeller üzerine yeniden 
yaptırmıştır. Ayrıca köprüler, medreseler, camiler, evler, dükkanlar, 
değirmen ve çarşı inşa ettirmiştir. Şehir, bir Osmanlı kenti olarak yeniden 
canlanmıştır. 
 
Safeviler’in 1604’deki saldırısıyla yakılıp yıkılan kentte, Lala Mustafa 
Paşa’dan kalma birçok yapı yıkıntı haline gelmiştir. 
 
1616’da Osmanlı orduları Kars Kalesi önlerine kadar gelmiş ve kent 
onarılmıştır. Yeniden onarılan kale surlarına asker yerleştirilerek, yöreyi 
terk eden halkın Kars’a geri dönmesi sağlanmıştır. 
 
18. yüzyıl ortalarında güz yağmurlarının Kars Çayı’nı taşırmasıyla dere 
boyundaki yapılar ve köprüler yıkılmıştır. 
 
1828’de Rus saldırılarına maruz kalan  Kars’ta, şehir tamamen yıkılarak 
72 medrese ve camiden ancak 24’ü sağlam kalmıştır. 
 
Sivil mimarlık örneklerine bakıldığında tarihi dokuda (Kaleiçi ve Sukapı 
mahalleleri) dar ve organik sokaklar boyunca sıralı eski evlerden 
günümüze kadar gelenler incelendiğinde; bunların genel olarak çıkmalı, 
sofalı geleneksel Türk sivil mimarisine uygun oldukları görüldüğü gibi bu 
konutların geleneksel Osmanlı konutlarından farklılaşan tarafları da 
bulunmaktadır.  

 
Şekil 3.11. Beş Kilise - Digor 

Figure 3.11. Five Churches - Digor 
 
In 1579 the Ottomans, Lala Mustafa Pasha, undertook an extensive 
rebuilding of the city and its fortifications to guard against Persian 
attacks. Bridges, theological schools (medrese), mosques, houses, shops, 
mill and the bazaar was built, and the city was revitalized as an Ottoman 
district. 
 
Most of the buildings constructed at the Lala Mustafa Pasha Period were 
destroyed by the attacks of the Safevis in 1604. 
 
In 1616, the Ottoman army reached the Kars citadel, and successfully 
restored the city. By locating soldiers in the citadel, returning of the 
migrated population was made.  
 
In the midst of the 18th century, bridges and the structures near the river 
were demolished because of a flood. 
 
The Russians occupied Kars in 1828, and the city was totally destroyed, 
only 24 of the 72 mosques and schools left undamaged.  
 
When the civil architecture examples lined up by the narrow and organic 
type of streets are examined, it can be seen that, these are generally with 
bow-windows and halls, and similar to the traditional Turkish civil 
architecture. There are differentiations between these buildings and 
traditional Ottoman residences.   
 

 
Şekil 3.12. Kars’tan görünüm - 19. yüzyıl 

Figure 3.12. A view from Kars - 19th century 
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Şekil 3.13. Nusretname’den Kars minyatürü 

Figure 3.13. A miniature of Kars from Nusretname 
 
 

 
Şekil 3.14. Şehinşahname’den Kars minyatürü 

Figure 3.13. A miniature of Kars fromŞehinşahname 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 3.15. Kars Planı - 1855 
Tablo 3.15. Plan of Kars - 1855 
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İklimin sertliği sebebiyle avlu (taşlık) da kapalı hale getirilmiş, zemin 
kattaki kışlık mekanlar küçülen sofaya göre daha önem kazanmıştır. Taş 
duvarların dış yüzlerinde duvarlardaki derzler, harçla dışa taşacak 
biçimde doldurulmuş, iç yüzeyleri ise sıvanmıştır. Bu duvarlarda belli 
aralıklarla dışardan görülen ahşap hatıllar kullanılmıştır.  
 
Yapıda alt katta ahır, depo, kiler bulunurken, üst kat genellikle yaşama 
alanıdır. Çoğunlukla eve giriş iç avludan sağlanmaktadır.  
 
Evlerin çatıları ahşap kirişler üzerine sıkıştırılmış topraktan oluşan düz 
damdır. Genelde kutsal yapı etkisi bırakır. Islak mekanlar genellikle esas 
yapı dışındadır.  
 
1878-1918 Rus hakimiyetindeki dönemde ise, kale dibindeki eski kent 
olduğu gibi bırakılarak, Kars  Çayı’nın kuzeyinde geniş caddeler, çağdaş 
yapılarla yeni bir garnizon kenti kuruldu. Kuzey-Güney istikametinde 4 
cadde, doğu-batı istikametinde 4 cadde ve bu 8 caddenin kesişiminden 
oluşan 16 dikdörtgen ve kare biçimli imar adaları topluluğu oluşturuldu. 
Yapılar Orta Rusya ve Avrupa mimarisiyle yerli taş işçiliğinin izlerini bir 
arada taşıyordu. Garnizon kentlerin, eski kenti geleneksel dokusuyla 
bırakıp ayrı bir yerde kurulması, o dönemin genel bir özelliğiydi. 
 
Bu dönemdeki konutlar, devlet görevlilerinden birkaçı için yapılmış özel 
konutlar dışında genellikle tek katlıdır ve blok taşlardan yapılıdır. 
 

 
Şekil 3.16. Rus Gridi (Izgara Şeması) 

Figure 3.16. Russian Iron-Grid 
 
Cephesi doğrudan caddeye bakan konutlarda evin arka cephelerinin 
baktığı, etrafı taş duvarlarla ihatalı hayat denen açık alan bulunur. 
 
Birçok konutta evden hayata doğrudan çıkılmaz. Hayat ile yapı arasında 
geçiş mekanı olarak avlu veya kapalı veranda bulunur. Verandalar iki 
katlı konutlarda hayattan ikinci kata çıkışta geçiş elemanı olarak da 
kullanılır. Hayatta, tuvalet, kümes, yakacak deposu ve fırın bulunabilir. 
 
Konutların plan şemalarındaki en önemli özelliklerinden biri ev içinde 
koridor bulunmamasıdır. Mekanlardan birbirine çift kanatlı yüksek 
kapılardan geçilir. Evlerde tavan yüksekliği 3,5 – 4 m.dir. 
 

 
Because of the hard climatic conditions, the courtyards were closed, and 
the spaces on the first floor for winter season became more important than 
the halls. Plaster on the outer side of the stone walls has been filled with 
mortar as if it is spreading out, and the inner part has been plastered 
finely. Timbers, which can be seen from outside, have been used in order 
to stabilize the building.    
 
First floors have been used generally as stables and pantries, and upper 
floors as living areas. Entrance to the houses has been generally from the 
inner courtyard. 
 
Roofs of the houses are generally made by the squeezed sand, and placed 
on timbers to make it flat. Buildings generally give effect of a religious 
structure. Wet surfaces are generally outside of the structure. 
 
Within the 1878-1918 Russian sovereignty periods, the old city was 
abandoned, and a new garrison center was built on the northern part of the 
city. During their 40-year-long occupation, the Russians built many 
buildings and wide avenues, creating a grid layout made up of 8 streets, 
which form 16 rectangular building blocks. Structures built by the 
Russians were carrying both Middle Russian and European architectural 
characteristics with the local stone masonry effects. Building the garrison 
cities on a different area and leaving the old city were general features of 
that era.  
 
Instead of a few special residences made for the state officials, the 
residential structures of this period are generally has on storey. These 
buildings are made up of block stones, which make the structures plain 
looking. Additionally, human scale can be seen in the appliance of the 
structure.  
 
Inner space of the houses is divided into two parts. There are rooms for 
visitors in the front part of the building looking to the street, and there are 
units where daily life is taking place in the back part of the building 
looking to the courtyard. 
 
There are open spaces called ‘life’, which is surrounded by stone walls, in 
the backyards of the houses that have a façade to the street.   
 
In most of the houses, there is not a direct exit from house to the ‘life’. 
There is a transition zone between ‘life’ and structure, which is generally 
a courtyard or a closed veranda. Verandas are used as a transition zone 
between ‘life’ and second storey. There can be toilet, poultry-house, store, 
and an oven in the ‘life’.    
 
Most significant characteristic of the plan of these residential units is that 
there are no corridors in the houses. Trespassing from one to other space 
is made by two-winged high structures. Ceiling height of the houses are 
3.5 – 4 meters. 
 
Windows are narrow because of the cold climatic conditions, and they are 
arranged in a repetitive order. Roofs are generally covered with metal 
shaped as cradles.  
 
There is a rich stone masonry on the front facades, whereas, in the inner 
parts of the structure wooden materials are highly used. 
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Bu konutlarda iç mekan iki sıralı dizilmiştir. Sokağa bakan ön sırada 
misafir odaları, hayata (arkadaki avlu) bakan arka sırada ise günlük 
yaşamın sürdürüldüğü birimler yer almaktadır. 
 
Soğuk iklim sebebi ile pencereler dar olup, birbirini tekrarlayan formlarla 
sıralanır. Çatılar, genellikle saç kaplı olup, kırma veya beşik çatıdır. 
 
Konutların özellikle sokağa bakan ön cephelerinde taş işçiliği çok zengin 
olup, iç yapı elemanlarında ise ağırlıklı olarak ahşap malzeme 
kullanılmıştır. 
 
Konutlar 200 – 300 m²’lik mekanlarda inşa edilmiştir. Planları dikdörtgen 
formdadır. Yaklaşık olarak salon 4,5 x 6 m., odalar 4 x 4,5m., giriş holleri 
ise 2 x 4,5 m boyutlarındadır. Salonları 3, odaları ise 2 pencere 
aydınlatmaktadır. 
 
Konutların vaziyet planları incelendiğinde kent dokusu içinde 3 farklı 
şekilde yer alırlar: 

• Tek konut, tek hayatlı, çekirdek konutlar 
• Tek hayata, tek veranda ile çıkan iki binalı simetrik konutlar 
• Tek hayata iki bina bloğu  açılan ve sokağa müşterek hayattan da 

çıkılan  sıralı konutlar 
 
Bunlar dışında üst kat konut alt katı ticari amaçlı kullanılmak üzere 
yapılmış konutlar da bulunmaktadır. 
 

 
Şekil 3.17. Osmanlı Evleri 

 Figure 3.17. Ottoman Houses 

 
Houses are built on 200-300 m² lots, and they have a rectangular form. 
Approximately, living rooms are 4.5 x 6 m., rooms are 4 x 4.5 m., and 
entrances are 2 x 4.5 m. There are 3 windows in the living rooms, and 2 in 
the other rooms.     
 
When the master plans of the residential units are examined, is can be 
seen that there are 3 types of housing type in the urban pattern.  
 

• Detached houses, with one ‘life’, nucleus type of houses 
• Contiguous houses, with one ‘life’ and one veranda. 
• Row houses, two building blocks of which has one ‘life’, and 

exit to the street is from that common ‘life’.  
 
In addition to these, there are building constructed for commercial uses 
considered at the first floor. 

 

 
Şekil 3.18. Osmanlı evinden tavan detayı  

Figure 3.18. A ceiling detail from an Otoman house 
 
 

 
Şekil 3.19. Osmanlı evinden tavan detayı  

Figure 3.19. A ceiling detail from an Otoman house 
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 4. ÇEVRESEL YAPI 

4.1. Doğal Değerler 

4.1.1. Platolar 
 
Akarsu vadileri boyunca sıralanan ovaların arasında yer alan Kars 
platoları, Kars şehrinin %51’ini oluşturmaktadır. Geniş ve dalgalı bu 
platoların bazı kesimlerinde küçük düzlükler ve çöküntü gölleri bulunur. 
Kars platoları Aras Vadisi’ne doğru alçalır. Plato doğuya ve kuzeydoğuya 
doğru genişler ve yükselti hızla artar. Genel yükseltisi 1500-2000 m. 
arsında olan Kars platoları, toprak tabakası ve volkanik tüflerle kaplıdır. 
Allahuekber ve Yalnızçam Dağları ile Kısır Dağı, Kel Dağ ve Akbaba 
Dağı’nın dorukları dışında kalan kesimlerde, çeşitli yükseltilerdeki 
platolar uzanmaktadır. Çöküntü olanlarının tabanlarında ve akarsu 
vadilerinde yer alan plato düzlükleri geniş otlaklarla kaplıdır. Bu bölge 
‘Erzurum-Kars Yaylası’ adı ile anılmaktadır. 

4.1.2. Ovalar 
 
Kars Ovası, Allahuekber Dağları ile Sarıkamış-Kars Platosu arasındaki 
doğuya doğru açılan büyük çöküntü oluğunda yer alır. Yüzölçümü 2500 
m² olup, bu alan ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin en geniş ovası olma 
özelliğini taşımaktadır. Kars Ovası il yüzölçümünün yaklaşık %19’unu 
oluşturmaktadır. En çok arpa ve buğdayın yetiştirildiği ovalarda son 
yıllarda şeker pancarı da yetiştirilen önemli ürünler arasına girmiştir. 

4.1.3. Dağlar 
 
İl toprakları yüksek dağlarla kuşatılmış ve genelde batı-doğu 
doğrultusunda uzanan akarsularla derin biçimde yarılmış geniş bir plato 
niteliğindedir. Kuzey kısımlarını Kabak, Kısır ve Akbaba Dağları 
engebelendirir. Doğu kısmını engebelendiren Dumanlı Dağı (2699 m) 
ildeki başlıca yükseltiler arasındadır. Güney kesimlerinde ise Karasu-Aras 
Dağları’nın uzantıları bulunur.  
 
Kars’ın diğer önemli dağları şunlardır: Sarıkamış’ın güneyinde 
Çamyazı’ya doğru uzanan Süphan Dağı (2909 m), Allahuekber Dağları 
üzerindeki Allahuekber Tepesi (3120 m), Kars Ovası yakınlarında uzanan 
Ağadeveler Dağı (2423 m), Hacıhalil Dağı (2366 m), bu dağın kuzeyinde 
yer alan ve Kars şehrinin içme suyunun karşılandığı Borluk Dağı (2450 
m), Arpaçay Vadisi’nin güney kesimlerindeki Tarhan Dağı (2617 m), 
Çıldır Gölü yakınlarındaki Kısır Dağı, Kars’ın kuzeydoğusunda Yağlıca 
Dağı (2970 m), Sarıkamış’ın güneyinde yer alan Aladağ (3134 m)’dır. 

4.1.4. Göller ve Kaplıcalar 
 
Çıldır Gölü: İlin kuzeydoğusunda yer alır. Bir kısmı Ardahan il sınırları 
içinde bulunan gölün güney kesimleri Kars il sınırları içindedir. Denizden 
1957 m. yüksekte bulunan ve 120 km² ile Van Gölü’nden sonra Doğu 
Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan bu gölün suları tatlıdır. En derin 
yeri 22 m’yi bulur. Çevresinde birçok yaban kuşu barınan gölde sazan ve 
alabalık bulunur. Gölün fazla suları Cara Deresi’ne ve Kars Çayı’na 
karışır. 
 
Deniz (Çengilli) Gölü: Aladağ’ın Kağızman ilçesine bakan yamaçlarında 
yer alır. Dipten beslenen ve suları tatlı olan göl içerisinde bol miktarda 
balık bulunur. Göl çevresi oldukça çoraktır ve herhangi bir konaklama 
tesisi bulunmamaktadır. 

4. ENVIRONMENTAL STRUCTURE 

4.1. Natural Resources 

4.1.1. Plateaus 
 
Plateaus in Kars situated between the plains along the valleys form the 51 
% of the city. There are small plains and subsidence lakes in some parts 
of these spacious plateaus. Plateaus of Kars lose altitude towards the Aras 
Valley. Plateau widens to east and northeast, and the altitude of it rapidly 
increases. Kars plateaus general altitudes of which are around 1500-2000 
meters are covered with earth and volcanic tufa. There are plateaus lying 
down at different altitudes on the outer parts of the Allahuekber and 
Yalnızçam Mountains, and the tops of the Kısır, Kel, and Akbaba 
Mountains. Subsidence bases and the river valleys located on the plateaus 
are covered with wide grasslands. This area is named as ‘Erzurum-Kars 
Plateau’. 

4.1.2. Plains 
 
Kars Plain is located on the big subsidence of land between Allahuekber 
Mountains and Sarıkamış-Kars Plateau. Total area of this plain is 2500 
m², which possesses the characteristics of being the widest plain of the 
East Anatolia Region. Kars Plain forms the 19 % of the total area of the 
city. Barley, wheat, and sugar beet production is made in these plains. 

4.1.3. Mountains 
 
The city lands are like a wide plateau that is surrounded by high 
mountains and split by rivers lying down to the east-west direction. 
Topographical relief of the north is formed by the Kabak, Kısır, and 
Akbaba Mountains. Dumanlı Mountain (2699 m) is one of the 
topographical altitudes of the east part of the city. Karasu-Aras Mountains 
are located at the southern part of the city. 
 
Other important mountains of Kars are: Süphan Mountain (2909 m) at the 
south of Sarıkamış, Allahuekber Hill (3120 m) on the Allahuekber 
Mountains, Borluk Mountain (2450 m) at the north of this mountain that 
provides the water resources of Kars, Tarhan Mountains (2617 m) at the 
south of the Arpaçay Valley, Kısır Mountain close to the Çıldır Lake, 
Yağlıca Mountain (2970 m) at the north of Kars, and Aladağ Mountain 
(3134 m) at the south of Sarıkamış. 

4.1.4. Lakes 
 
Lake Çıldır: Located at the northeast of the city, southern boundary of 
which is in the boundaries of Kars.  At an altitude of 1957 meters, located 
in a nature preserve, with the Akcakale artificial island and varied fauna 
and flora forms an excellent area for outdoor activities. This is the one of 
the biggest lakes of the East Anatolia. Excess water resources mix with 
Cara and Kars Rivers. 
 
Lake Deniz (Çengilli): Situated at foots of the Aladağ Mountain, the lake 
is rich at fish resources, and its surroundings are arid.    
 
Lake Aygır: Located on the way of Kars-Göle, the lake is a very small 
one that has an area of 4km². It is nourished with the snow and resources 
at the base of the lake. Deepest point of the lake is at the 30th m.       
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Aygır Gölü: Kars-Göle yolu üzerinde 4 km’lik bir alana sahip, küçük bir 
cav seti gölüdür. Suları tatlı olan gölün en derin yeri 30 m’dir. Göl 
çevresinde eriyen kar suları ve dibindeki kaynaklarla beslenir. 
 
Turna Gölü: Kağızman’a bağlı Kötek Bucağı’nın kuzeydoğusundaki 
volkanik alanda yer alan göl 2 km2’dir. Kıyıları çimenlerle kaplı olan 
Turna Gölü tepelerden inen kar suları ve dibinde kaynayan pınarla 
beslenir. Gölde balık yoktur. 
 
Akyaka Kuyucak Gölü - Akyaka Kaplıcaları: Kuyucak Gölü küçük bir 
göl olup, Kars-Akyaka karayolunun üzerinde yer almaktadır. Toplam 
alanı 218 hektar olan bu göl düz bir ovanın ortasında konumlanmıştır. Göl 
suyunun asitli olması nedeniyle balık yetişememektedir. Ancak, göl 
çevresindeki su kuşlarının beslenme ve barınma yeridir. Başta yabankazı, 
yaban ördeği, turna, karabatak, su çulluğu, leylek, angut ve martı olmak 
üzere yörede 12 kuş türü yaşamaktadır. Kuyucak Gölü Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından 17.04.1990 tarihinde “Su Kuşları koruma ve 
Üretim Sahası” olarak korumaya alınmıştır.  
 
Ayrıca Kars’taki su kaynakları arasında; Kağızman’daki Kötek 
kaplıcaları, Aktaş ve Kızıltaş kaplıcaları ve Akyaka kaplıcaları önde 
gelmektedir. Ayrıca Sarıkamış’ta Karaurganlı İçmesi de bulunmaktadır. 

4.1.5. Akarsular 
 
Kars ili toprakları bütünüyle Hazar Denizi ana havzasında yer alır. İl 
topraklarından çıkan suların büyük bölümü Aras Irmağı aracılığıyla Hazar 
Denizi’ne gider. İlin en önemli akarsuları Aras Irmağı, Arpaçay ve Kars 
Çayı olarak sıralanmaktadır. 
 
Aras Irmağı: Aras Havzası’nın ana akarsuyudur. Bingöl Dağları’nın 
kuzeybatı eteklerinden doğan Aras Irmağı, kuzeye doğru akarak Erzurum-
Pasinler Ovası’na girer ve burayı geçtikten sonra kuzeyden Zivin, 
güneyden Velibaba Çayları’nı alır. Kağızman’da dağlar arasında ki derin 
vadilerden geçer. Kağızman yöresinde 10 km genişlikteki vadi tabanında 
oluşmuş ova içerisinde akar. Buğum Boğazı adı verilen bu dar vadiden 
çıktıktan sonra Aşağı Çıyrıklı’nın doğusunda kuzeyden gelen Arpaçay’ı 
alır. Iğdır Ovası’nı geçtikten sonra yurdumuz topraklarını terkeder. 
 
Arpaçay: Aras Irmağı’nın önemli kolu olan Arpaçay ilin doğusunda 
Ermenistan’la sınır çizer. Akarsuyun en önemli kolları Karahan ve Kars 
Çayları’dır. Çıldır Gölü’nden çıkan telek suyu da Arpaçay’a katılır. 
 
Kars Çayı: Sarıkamış yakınlarındaki dağlardan doğan 93 km 
uzunluğundaki akarsu, ince bir çay halinde ilçenin önlerinden doğuya 
doğru akar. Kuzeye döndüğü yerde Yolgeçmez denilen oldukça derin bir 
boğaza girer. Akarsu daha sonra Kars ovasındaki geniş ve derin 
düzlüklere açılır. Ova boyunca onun eksenine uygun olarak uzanan çay 
artık Kars Çayı adını alır. 
 
Kars Çayı kentin en önemli ekolojik değerlerindendir. Yaycı ve Kırkpınar 
yaylalarından çıkan Sarıkamış suyu ile Kızılçubuk suyu Çolak köyü 
önünde birleştikten sonra Selim ilçesi altında yaylalardan gelen dereleri 
de alarak Kireçhane boğazından Kars’a girer. İlkbahar ile bol yağmurlu 
zamanlarda şehrin doğusundaki Kurtkale düzlüğünden gelen Darboğaz 
suyunu kentin içindeki iki kanaldan alarak Taşköprü’den itibaren 8 km. 
kadar süren Kale boğazından geçer. Boğazdan sonra Berdile deresi ile 

Lake Turna: Located on the volcanic area at the northeastern part of the 
Kötek District connected to Kağızman, the lake has a total area of  2 
km².the lake is flourished with the snow waters coming from the hills and 
with the resources at the base of the lake. There not any fishes at the lake. 
 
Lake Kuyucuk - Akyaka Thermal Springs: Located in the middle of a 
plain on the Kars-Akkaya way, because of the acidic type of water, no 
fish grow up in this lake. However, lake and its surroundings provide 
food and shelter for 12 kinds of birds. This lake and the faunal formation 
around it is started to be preserved by the Forestry Directorate in 1990. 
The only thermal spring of the region, and it is located 1 km. east of the 
Akyaka settlement. It can only be used in summer.  
 
Kars is one of the richest districts in mineral and thermal spring 
potentials. Kötek, Aktaş, Kızıltaş, and Akyaka Thermal Springs in 
Kağızman are the leading ones. There is also Karaurganlı Mineral Spring 
located in Sarıkamış. 

4.1.5. Rivers 
 
All of the lands of Kars are located on the river basin of the Hazar Sea. 
Most of the water resources coming from the city boundaries go to the 
Hazar Sea by Aras River. Most important rivers of the city are Aras 
River, Arpaçay, and Kars Rivers. 
 
Aras River: It is the main River of the Aras River basin. Aras River 
coming from the northwestern parts of the Bingöl Mountains goes 
through the Erzurum-Pasinler Plain, and connects with the Zivin from the 
north and Velibaba Rivers from the south. It passes through two deep 
valleys between mountains in Kağızman, and flows through the plain 
formed in the base of Buğum Valley. It connects with the Arpaçay River 
coming from north, and then flows out of the boundaries of the country 
after passing through the Iğdır Plain. 
 
Arpaçay River: It is an important part of the Aras River, and forms the 
borders of Armenia and Turkey. Karahan and Kars River are the 
important parts of this river. Telek Stream coming from the Lake Çıldır 
also connects with this river. 
 
Kars River: Coming from the mountains in Sarıkamış, the river flows 
through the district to the east, and has a length of 93 km. When it turns to 
north, it passes through a deep valley named Yolgeçmez Valley. The river 
opens up to wide and deep plains in the Kars Plain, and flows parallel to 
the plain. 
 
Kars River is the most important ecological value of the city. It is formed 
by the combination of Sarıkamış and Kızılçubuk Streams, and in the 
spring season, Darboğaz Stream combines with the Kars River, and it 
passes 8 km. near the citadel. After that, Berdile and Cılavuz Streams 
combines with the river, and finally it joins with the Arpaçay River.        
 
Kars River forms an excursion spot in the valley at the north of the 
citadel. This area should be conserved from the flora and fauna points of 
view. Rocks form a reproduction and living place for Karaçaylak kind of 
birds. Water sables and water monkeys have been seen in the river. 
Within the forestry, there are America rooted Douglas trees, and for that 
reason, there is a forestation project in the valley held by the Orköy- 
National Parks Engineering.  
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Cılavuz suyunu alır ve Ağcalar köyü altından yeniden derin bir boğaza 
girer. Karaurgan köyü suyunu da aldıktan sonra Camışlı boğazından 
güneye dönerek Akyaka ilçesi sınırları içerisinde Arpaçayı’na katılır.  
 
Kars Çayı; kalenin arkasındaki vadide dar, yeşil bir mesire alanı meydana 
getirir. Bu alan gerek fauna gerek flora açısından korunması gereken bir 
alan konumundadır. Kayalıklar bir kuş türü olan Karaçaylakların üreme 
ve yaşama alanıdır. Derede Su Samuru ve Su Maymunu gözlemlenmiştir. 
Ağaçlıklar arasında bölge için özellik arz eden Amerika menşeili Douglas 
ağaçlarının bulunması vadide Orköy-Milli Parklar Mühendisliğinin 
ağaçlandırma projesinin bulunmasına olanak sağlamaktadır. 
 
Doğal hayatın sürdürülebilmesi ve kentin rekreatif alan ihtiyacının 
karşılanabilmesi için bu bölgenin yapılaşma dışında tutulması ve 
planlama ile korunması gereklidir.   

4.1.6. Mağaralar 
 
Kağızman ilçesi Kötek beldesi Camışlı köyü yazılı kaya resimleri Camışlı 
köyü civarında, Aladağın doğu yamaçlarında bulunmaktadır. Üst paleotik 
çağlarından kalmıştır. Bu civarda Tombul Tepe ve Kurbanağa 
mağaralarında bulunan taş araçlar, ocak yerleri ve şölen tipi el baltaları ise 
MÖ. 10.000 yılına tekabül eden alt paleolitik dönemden kalmıştır. 
Kurbanağa  Mağarasında ayrıca, tunç çağına ait çanak-çömlek ve kement 
file gibi avlama araçlarının gösteren duvar resimleri bulunmaktadır. 
 
Kars kentinde kışların uzun ve şiddetli geçmesi, kentte bina 
yoğunluğunun artması ile birlikte hava kirliliğini kışın yer yer artırmak 
olup konutlarda ısınmak için kullanılan katı yakıtların artığı cüruf ve 
külde ayrıca toplanma ve imha bakımından sorun yaratmaktadır. Çöplerin 
ve atık suların Kars çayına boşalması, mezbaha ile birlikte çayı kirleten 
etkenler haline gelmektedir. 

4.2. Tarihi ve Kültürel Değerler 
 
Ocaklı Köyü ve Ani Antik Kenti: Kars ili merkez ocaklı köyü sınırları 
içerisinde yer alan Ani antik kenti iki bölümden oluşmaktadır. İç kale 
olarak bilinen yer MS. 4. yüzyılda Karsak Türkleri tarafından yapılmış 
olup, Türk-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri üzerindeki yüksek 
bir tepede kurulmuştur. Ani antik kenti 8. yüzyıl başlarında Bağratlı Kralı 
tarafından kurulmuş olup, içinde 10 kilise, bir köprü, 3 yapı kalıntısı ve 
çok sayıda bina kalıntısı temellerini bulundurmaktadır. Selçuklu sultanı 
Alparslan’ın 1064 yılında Ani’yi fethetmesinden sonra ören yerinde bir 
saray, bir kervansaray, 2 cami, 2 hamam inşa ettirilmiştir. 
 
Arslanlı Kapı: Selçuklular antik kentin dış cephesini çevreleyen surlarda 
bulunan ana giriş kapısının 1.sur sisteminin arkasındaki 2. sur sistemi 
üzerinde 1064 yılında Ani’yi fethetmelerinden sonra ana giriş kapısına 
Selçuklular’ın simgesi  olan arslan kabartmasını yapmışlardır. Mimari 
çağı 11. yüzyıldır. 
 
Yapı Kalıntısı: Ani antik kentinin güneydoğusunda Arpaçay Nehri’nin 
aktığı vadi üzerinde bulunan resimli kilisenin 30 metre kuzeyinde yer alan 
yapı kalıntısı bir bezir değirmenine aittir. Fazlaca tahrip olmuş bu yapı 
kalıntısının mimari çağı 10. yüzyıldır. 

For sustaining the natural life and meet the demands for recreation, it is 
necessary to exclude this area from construction, and to conserve it by 
planning. 

4.1.6. Caves 
 
There are pictures dating back to the Upper Paleolithic Periods in the 
caves located in the Camışlı village of Kötek District. Stone tools, ovens, 
hand axes found in the Tombul Hill and Kurbanağa Caves dates back to 
the 10.000 B.C. of Lower Paleolithic Periods. There are also paintings of 
earthenware pots and hunting tools on the walls of these caves. There are 
two panels at different sizes on the straight part of a basalt rock. Bigger 
panel is14 meters long and 4 meters wide, and the small one is located on 
the eastern extension of the same wall. There are human and animal 
figures on these panels. Regarding the traces of the lines, obsidian pencils 
could have been used on these rocks. 
 
Because of the fact that the winters in Kars last long, and in parallel to 
this, increasing number of the buildings in Kars led to air pollution. Ash 
and slag created by the need for heating in winter causes problems in 
solid waste management. Emptying solid and liquid waste into the Kars 
River is the main reason of the pollution.  

4.2. Historical and Cultural Assets 
 
Ocaklı Village and Ani ancient City: Located in the borders of Kars 
province, Ani Ancient City is made up of two sections. Inner citadel is 
made by Karsak Turks in 4th century, and the ancient city was built on the 
barren plains above the Arpaçay valley, that today separates Turkey from 
Armenia. City was built by Bagratid King in the early 8th century, and 
there are 10 churches, a bridge, and lots of building remains left. After 
Alp Arslan Sultan conquered Ani, a palace, a caravanserai, 2 mosques, 
and 2 hamams were built.  
 
Arslanlı Gate: After the Seljuk Sultan Alp Arslan conquered Ani; a lion 
design symbolizing the Seljuk Empire was made on the main gate of the 
outer city walls.    
 
Structural Remains: On the southeast of Ani, in the Arpaçay Valley, 
remains of a mill dating back to the 10th century can be found. 
 

 
Şekil 4.1.  Katedral - Ani Antik Kenti 

Figure 4.1. Cathedral - Ani Ancient City 
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Şekil 4.2. Ani Antik Kenti Haritası 
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Figure 4.3. Map of Ani Ancient City 
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Dış Cephe Surları: Ani antik kentinin ilk kurulduğu 8. yüzyıl başlarında 
Bagratlı Krallığı tarafından başkent ilan edildikten sonra Ani şehrinin 
etrafı Kral II. Sembat tarafından tek sıra surla çevrilmiştir. Tamamı tüf 
taşından yapılan surların yüksekliği 7-8 m’dir. 1064 yılında Selçuklular’ın 
Ani’yi fethetmesinden sonra surlar ikinci bir sur sistemi ile yeniden 
desteklenmiştir. Mimari çağı 9. yüzyıldır. 
 
Köşevenk Ören Yeri: Ani (Ocaklı) köyünün 6 km. doğusunda Arpaçay 
Nehri’nin aktığı vadinin üzerinde kurulmuştur. Bagratlı Krallığı’na bağlı 
bir prenslik olarak kurulan Köşevenk içerisinde 3 kilise ve bir gözetleme 
kulesi bulunmaktadır. Eserlerin tümü kesme tüf taşından merkezi haç 
planlı olarak inşa edilmiştir. Mimarı çağı 9. yüzyıldır. 
 
Büyük Katedral: Ani antik kentinin merkezinde 10. yüzyılın son 10 yıllık 
döneminde Kral II. Sembat tarafından inşaatına başlanan katedral 1010 
yılında bitirilmiştir. Tamamı tüf taşından bazilika planlı olarak inşa edilen 
kilisenin üç giriş kapısı bulunmaktadır. Günümüze sağlam bir şekilde 
ulaşmıştır. 
 
Gagik Kilisesi: Ani antik kentinin güneybatısında Bostanlar Deresi’ne 
inen yol üzerinde dairesel planlı olarak yapılan binanın cephe duvarları ve 
kubbesi tamamen çökmüştür. Kilisenin yalnızca temel duvarları ve iç 
mekanda üç sütun ayakta kalabilmiştir. Mimari çağı 10. yüzyıldır. 
Ortaçağda o dönem mimari yapılarının en önemlilerindendir. 
 
Polatoğlu Kilisesi: Ani antik kentinin yerinin kuzeybatısında  Bostan 
Deresi’nin üzerindeki sarp bir kayalık üzerine dairesel planlı olarak inşa 
edilen kilise Pahlavuni tarafından yaptırılmıştır. Mimari çağı 10. 
yüzyıldır. 
 
Aziz Prkitch Kilisesi: Ani antik kentinin güneydoğusunda 1036 yılında 
inşa edilen dairesel planlı kilisenin tamamı düzgün kesme tüf taşından 
yapılmıştır. Kilise kademeli iki kubbeden oluşmuştur. İç duvarları 
fresklerle kaplıdır. Kral II. Sembat döneminde yapılmış olup mimari çağı 
11. yüzyıldır. 1936 yılında yıldırım düşmesi sonucu yarısı tahrip 
olmuştur. 
 
Resimli Kilise: Ani antik kenti güneydoğusundaki Mığmığ Deresi’nin 
Arpaçay’a karıştığı yerin üzerinde 1215 yılında Tigran Homents 
tarafından yaptırılan haç planlı  kilise tüf taşından inşa edilmiştir. 
Kilisenin iç cephe duvarlarında Hz. İsa’nın doğumundan ölümüne kadar 
geçen süreyi sembolize eden freskler bulunmaktadır. Mimari çağı 13. 
yüzyıldır. 
 
Kaya Kilise: Ani antik kentinin kuzeybatısında Bostanlar Deresi’nin 
üzerindeki kayalık bir zeminde yapılan kilise buradaki kalker kütlenin 
oyulması sonucu yapılmıştır. Kilise çok tahrip olmuş, 1988 Erivan 
depreminde de önemli hasara uğramıştır. Mimari çağı 10. yüzyıldır. 
 
Rahibeler Manastırı: Arpaçay Nehri’nin aktığı vadi üzerinden sarp bir 
kayalık üzerine, ören yerinin en üst noktasında inşa edilen manastır, 
bazilika planlı olup tamamı tüf taşından yapılmıştır. Mimari çağı 11. 
yüzyıldır. 
 
Ebu Menuçehr Camii: Ani antik kentinde iç kaleye giden yolun Arpaçay 
Nehri’ne bakan vadi yamacında kurulan cami, 1074 yılında Selçuklular’ın 
Ani’yi fethinden sonra Ani şehrinin Şeddatoğulları’nın hakimiyetinde 
bulunduğu sırada inşa edilmiştir. Camii iki katlı olup dikdörtgen planlıdır. 
Caminin iç mekanında tavanda Selçuklu Dönemi’ne ait yıldız motifleri 
mevcuttur. Mimari çağı 11. yüzyıldır. 
 

 
Outer City Walls: Outer city walls of Ani dates back to the 8th century 
when it became the capital of the Bagratid Kingdom. Walls are made up 
of tufa stones at the height of 7-8 meters. These walls are supported with 
a secondary wall system by the Seljuk Empire in the 9th century. 
 
Köşevenk Ruins: Located on the 6 km. east of Ani, on the Arpaçay 
Valley, this site was built as a princedom under the Bagratid Kingdom. 
There are 3 churches, and an observation tower made up of tufa stones, 
dating back to the 9th century.  
 
Great Cathedral: It is built in 1010 by King Sembat, made up of tufa 
stones with basilica design, and has three entrances. 
 
Church of Gagik: Located on the southwest of Ani, on the way to 
Bostanlar River, whole facades and the dome of the church is demolished. 
The church has a circular plan, and only 3 columns of the building and the 
base of it left. It is one of the most important examples of the 10th century 
architectural design. 
 
Church of Polatlıoğlu: Situated on the northwest of Ani, on the plain near 
Bostan River, the church has a circular type of plan, and is made by 
Pahlavuni. It was built in the 10th century. 
 
Church of Saint Prkitch: Located on the southwest of Ani, the church was 
built in 1036. Circular design of the building dates back to 11th century. It 
has two domes, and is made up of tufa stone. Half of the structure was 
demolished by lightning in 1936. 
 
Church of Resimli: Locate don the southeast of Ani, close to the 
conjunction of Arpaçay River and Mığmığ Stream, the church was built 
in 1215 by Tigran Homents. There are frescos symbolizing the life of 
Jesus Christ, design of which dates back to 13th century. 
 
Church of Kaya: Located on the northwest of Ani, the church was made 
by carving the limestone hill. This church is destructed highly by the 1988 
Erivan earthquake.   
 
Church of Holy Virgins: Located next to the Arpaçay River, this church s 
the only church in which the outside plan follows the hexafoil of inside. It 
s one of the last structures of the Bagratid Kingdom, and dates back to the 
11th century. 
 
Abu Manoutcher Mosque: Built between 1064 and 1072, on the eastern 
end of Ashot walls. Standing on six monolithic columns, on the northwest 
side there is an octagonal minaret, dating back to the 11th century. 
 

 
Şekil 4.4. Rahibeler Manastırı 

Figure 4.4. Church of Holy Virgins 
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Kervansaray: Ani antik kentinin merkezinde bulunan kervansaray 12. 
yüzyılda Selçuklular Dönemi’nde kare planlı olarak yapılmıştır. Mimari 
çağı 12. yüzyıl olan kervansarayın yarısı yıkılmıştır. 
 
Selçuklu Hamamı: Ani antik kentinin güneydoğusunda inşa edilen 
hamam 1965 yılında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkmıştır. Kare planlı 
hamamın iç mekanında bir avlu ve etrafında sıralanmış dört havlet odası 
mevcuttur. Hamam 1993-1994 yıllarında restore edilmiştir. Mimari çağı 
12. yüzyıldır. 
 
İpekyolu Köprüsü: Ani antik kentinin Türkiye-Ermenistan sınırını 
belirleyen Arpaçay Nehri’nin aktığı vadi üzerinde kurulduğu için karşı 
kıyı ile ulaşımı sağlamak amacıyla nehir üzerinde 10. yüzyılda Bagratlı 
Krallığı döneminde yapılmış olup, günümüze sadece köprü ayakları 
kalmıştır. 
 
Selçuklu Sultan Sarayı: Ani antik kentinin kuzeybatısında Bostanlar 
Deresi’nden yükselen sarp kayalıklar üzerinde kurulmuştur. Üç katlı 
olarak inşa edilen sarayın özellikle batı istikametindeki duvarların önemli 
bir kısmı yıkılmıştır. 1992 yılında zemin katı restore edilmiştir. Mimari 
çağı 12. yüzyıldır. 

4.2.1. Kaleler 
  
Kars Kalesi: Kars Kalesi şehrin kuzeyinde yüksekçe bir kayalık tepenin 
üzerinde Saltuklu Sultanı Malik İzzeddin Salduk’un veziri Firuz Akay 
tarafından 1153 yılında yaptırılmış bir serhat kalesidir. Kalenin doğu-batı 
istikametinde 250 m. uzunluğunda kuzey-güney yönünde ise 80-100 m. 
genişliğinde bir alana inşa edildiği görülmektedir. Osmanlı padişahı III. 
Murat döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında tamiratı 
yapılmıştır. 
 

 
Şekil 4.5. Kars Kalesi 

Figure 4.5. Kars Citadel 
 
Mağazbert Kalesi: Kars ili Digor ilçesi Mağazbert köyü sınırları 
içerisinde yer alan kale Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay 
Nehri’nin batı yakasında kurulmuştur. Bizanslılar tarafından 8. yüzyılda 
inşa edilmiş olup Bagratlı Krallığı, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde 
de kullanılmıştır. 
 

Caravanserai: Located at the center of Ani, on the 30 km. west of the 
Great Cathedral, this structure is made by Seljuk Empire. During the 
1965-1966 excavation, half of the structure remained buried underground. 
It dates back to the 12th century. 
 
Great Bath: Located on the southeast of Ani, the bath was excavated in 
1965, and it has a square plan. It is restored in 1993, and today it stands in 
a very dilapidated condition. 
 
Silk Road Bridge: Their evocative remains suggest that single arch linked 
the two banks of the Arpaçay River. It was connecting Armenia with 
Turkey, and was built by the Bagratid Kingdom in 10th century. today 
only the foots of the bridge remained left. 
 
The Great Palace: Located on the northwest of Ani, it was built in 12th 
century with 3 stories. This complex has been restored in 1992 because a 
large part of the structure was demolished. 

4.2.1. Citadels 
 
Kars Citadel: Located on the north of Kars, the citadel was built by Sultan 
of Saltuk in 1153. The citadel is 250 meters long on the east-west 
direction, and 20-100 meters wide, and has 3 entrances. After Timur 
destroyed the citadel in 1386, it was reconstructed by Lala Mustafa Pasha 
in 1579. It has lost its original function in Russian sovereignty period. 
        

 
Şekil 4.6. Kars Kalesi 

Figure 4.6. Kars Citadel 
 

Mağazbert Citadel: Located within the borders of Digor, the citadel was 
built on the western side of the Arpaçay River. It was built by Byzantine 
Empire in 8th century, and was used by Bagratid Kingdom, Seljuk and 
Ottoman Empires. 
 
Micingirt Citadel: Located within the borders of Sarıkamış, the church 
belongs to the Urartian Period. Today, only a part of the city walls 
remained, and has a rectangular plan. This citadel was used by Byzantine, 
Seljuk, Saltuk, and Ottoman Empires, and a large part of it is deteriorated.  
 
In addition to these, there are also Sosgert Citadel in Akkaya, Kızlar 
Citadel in Digor, Geçivan Citadel in Kağızman, Vişan Köroğlu in 
Sarıkamış, Kızkalesi Citadel in Zivin and Keklikdere, and Karakale 
Citadel in Selim. 
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Micingirt Kalesi: Sarıkamış ilçesi İnkaya (Micingirt) köyü sınırları 
içerisinde yer alan bu kale Urartu Dönemi’ne aittir. Yüksekçe bir tepe 
üzerine dikdörtgen planlı olarak inşa edilen kalenin günümüze sadece sur 
duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır. Kale Urartular’ın Kars bölgesine geldiği 
8. yüzyılın sonlarında yapılmış olmalıdır. Urartular’a ait kaya mezarları 
da mevcuttur. Kale daha sonraları Bizans, Selçuklu, Saltuklu ve 
Osmanlılar döneminde de kullanılmıştır. Önemli ölçüde tahrip olmuştur. 
  
Kars’ta bunların dışında Akyaka’da Sosgert Kalesi, Digor’da Kızlar 
Kalesi, Kağızman’da Geçivan Kalesi, Sarıkamış’ta Vişan Köroğlu, Zivin 
ve Keklikdere Kız Kalesi, Selim’de Karakale kaleleri bulunmaktadır. 

4.2.2. Camiler 
 
Laçin Bey Camii: 17. yüzyıl Osmanlı Dönemi yapılarından olan cami, 
kare planlı olarak düzgün kesme bazalt taşından yapılmıştır. 1985 yılında 
onarılarak minare eklenmiştir. İç mekan onarım gördüğü için orijinal 
özelliğini kaybetmiştir. Cami günümüzde halen faaliyettedir. 
 

 
Şekil 4.7. Laçinbey Camii 

Figure 4.7. Laçinbey Mosque 
 
Fethiye Camii: Kars’ın 1878-1918 yılları arasında Rus hakimiyetinde 
kaldığı 40 yıllık süre içinde Ruslar tarafından inşa edilen bina Baltık 
mimari tarzında yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olup dış cephe duvarları 
tüf taşından yapılmıştır. 1984 yılında onarılmış ve camiye çevrilmiştir. 
Ayrıca iki de minare yapılmıştır. Cami günümüzde halen faaliyettir. 
Mimari çağı 19. yüzyıldır.  
 
Ulu Camii: Kaleiçi mahallesindeki Ulu Camii, Osmanlı padişahı Sultan 
İbrahim döneminde Kars beylerbeyi olan Dilaver Paşa tarafında inşa 
ettirilen cami 1643 yılında yaptırılmıştır. Rus hakimiyeti döneminde 
tahrip edilerek kullanılmaz hale gelmiştir. 1997 yılında restore edilen 
caminin mimari çağı, 17.yüzyıldır. 
 
Yusuf Paşa Camii: 1664 tarihinde Kars beylerbeyi Yusuf Veli Paşa 
tarafından  yaptırılan cami, şehirdeki Osmanlı Dönemi yapılarından 
biridir. Cumhuriyetten sonra minaresi yeniden yapılmıştır. Mimari çağı 
17. yüzyıldır. 
 
 
 
 

4.2.2. Mosques 
 
Laçinbey Mosque: It was built by Ottomans in 17th century, and has a 
rectangular plan. The mosque is made up of basalt stone. It is restored in 
1985, and a minaret was added to the structure. Interior design of the 
mosque lost its originality because of the restoration, and the mosque is 
still in use. 
 
Fethiye Mosque: The mosque was built by the Russians within the 40 
years long of sovereignty. It has a rectangular plan, and the walls are 
made up of tufa stone. It is restored in 1984, and converted into a mosque 
by adding two minarets to the structure. The mosque is still in use, and 
dates back to the 19th century. 
 

 
Şekil 4.8. Fethiye Camii 

Figure 4.8. Fethiye Mosque 
 

 
Şekil 4.9. Günümüzde Fethiye Camii 
Figure 4.9. Fethiye Mosque Today 
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Hacı Seyfi Camii: Hacı Seyfi Camii, 16. yüzyılda Hacı Seyyid adına 
yaptırılan Osmanlı Dönemi camilerindendir. Kare planlı bazalt taşından 
inşa edilen caminin minaresi sonradan yapılmıştır. Cami halen ibadete 
açıktır. Mimari çağı 16. yüzyıldır. 
 
Büyük Abdi Ağa Camii: 17. yüzyılda Abdi Ağa isimli kişi tarafından inşa 
edilen cami, şehirdeki Osmanlı Dönemi yapılarından biridir. 1969 yılında 
onarılmıştır. Mimari çağı 17. yüzyıldır. 
 

 
Şekil 4.10. Büyük Abdi Ağa Fethiye Camii 

Figure 4.10. Büyük Abdi Ağa Mosque 

4.2.3. Türbeler 
 
Hasan-i Harakani Türbesi: Kars ili Kaleiçi mahallesi Evliya Camii 
bahçesinde bulunan türbe, Kars ve Doğu Anadolu’nun manevi sahibi 
sayılan ve Horasan’daki Harakan kasabasında doğan Hasan-i Harakani’ye 
aittir. Beyazıd-i Bestami’nin müridi olduğu sayılan Hasan-i Harakani, 
Kars’ın Selçuklu Türkleri tarafından fethedilmesinden önce Anadolu’ya 
girişte şehit düşen Türk alperenidir. Evliya camiinin bahçesindeki türbe 
ziyarete açıktır. Mimari çağı 10. yüzyıldır. 1998 yılında restore edilen 
caminin minaresi, orijinal Osmanlı Dönemi’ndeki mimarisini korumuştur. 
 
Celal Baba Türbesi: Kars Kalesi’nin içinde güneye bakan surların 
bitişiğinde kale kapısına 50 m. mesafede bulunan Celal Baba Türbesi 
hakkında bilinenler, Kars’ın 13. yüzyıl başlarında Saltuklar Dönemi’nde 
Hıristiyan Gürcüler tarafından saldırıya uğramasıyla Kars Kalesi’nin 
kuşatıldığı sırada Celal Baba isimli bir Türk’ün şehit düştüğü şeklindedir. 
Türbe günümüzde halen ziyarete açıktır. 

4.2.4. Köprüler 
 
Taş Köprü: 1579 yılında Kars’ın yeniden imar edilmesi için Sultan III. 
Murat’ın emriyle Kars’a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından inşa 
ettirilmiştir. Osmanlı Dönemi yapılarındandır. Kars Çayı üzerinde 
yapılmıştır. Köprü yıkılmış, daha sonra 1719 yılında Kars eşrafından Hacı 
Ebubekir Karahanoğlu tarafından yeniden yaptırılmıştır. 
 
 

Ulu Mosque: It is located within the borders of Kaleiçi District, and built 
by Dilaver Pasha in the İbrahim Sultan period in 1643. The mosque was 
deteriorated within the Russian sovereignty period, and became useless. 
Architectural period of this structure dates back to 17th century, and it was 
restored in 1997. 
  
Yusuf Pasha Mosque: It was built by Yusuf Veli Pasha in 1664, and is 
one of the Ottoman structures in the city. Within the republic period, 
minaret of the structure was rebuilt, and the architectural period of the 
structure dates back to 17th century.  
 
Hacı Seyfi Mosque: It is built by Hacı Seyyid, and is one of the Ottoman 
structures in the city. It has a square form of design, and is made up of 
basalt stone. The mosque is still in use.  
 
Büyük Abdi Ağa Mosque: the mosque was built by Abdi Ağa in 17th 
century, and is oen of the Ottoman structures in the city. It is restored in 
1969. 

4.2.3. Mausoleums 
 
Hasan-i Harakani Mausoleum: It is located within the borders of Kaleiçi 
District, in the courtyard of the Evliya Mosque, and belongs to Hasan-i 
Harakan, the respected spiritual owner of Eastern Anatolia who was born 
in Harakan. He is one of the soldiers who died in the war when Seljuk 
Turks had conquered Kars. The mausoleum is open for the visitors, and 
the architectural period of it dates back to the 10th century. Minaret of the 
mosque was restored in 1998, and its original Ottoman Architecture was 
conserved.      
 
Celal Baba Mausoleum: It is located in the Kars Citadel, and it is thought 
that Celal Baba is one of the Turkish soldiers who died when the citadel 
was surrounded by the Christian Georgians in the Saltuk Period in the 13th 
century. The mausoleum is open for visitors.  

4.2.4. Bridges 
 
Stone Bridge: It is constructed by Lala Mustafa Pasha who came to Kars 
in order to rebuild the city in 1579. It is built on Kars River, and it was 
rebuilt by Hacı Ebubekir Karahanoğlu in 1719. 
 

 
Şekil 4.11. Taşköprü 

Figure 4.11. Stone Bridge 
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Şekil 4.12. Taşköprü 

Figure 4.12. Stone Bridge 
 
Küçük Köprü: 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars’ın Rus 
hakimiyetinde kaldığı 40 yıllık dönemde Kars Çayı üzerine inşa edilen 
köprü doğu-batı istikametinde iki silindirik konsol üzerine üç tonoz 
kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprünün tamamı aynı büyüklükte düzgün 
kesme bazalt taşından yapılmıştır. Mimari çağı 19. yüzyıldır. 

4.2.5. Diğer Eserler 
 
Havariler Kilisesi: Kars ili Kaleiçi Mahallesi’nde Kars Kalesi’nin güney 
eteğinde MS. 932-937 yılları arasında Kars Bagratlı Kralı olan Abas 
tarafında yaptırılan kilise, merkezi haç planlı olarak inşa edilmiştir. 1978 
yılına kadar müze olarak kullanılmış, daha sonra onarılarak camiye 
çevrilmiştir. Mimari çağı  10. yüzyıldır. 
 

 
Şekil 4.13. Havariler Kilisesi 

Figure 4.13. Church of Holy Apostles 
 
 
 

 
Little Bridge: After the Ottoman-Russian War, the bridge was built on the 
Kars River within the 40 years of Russian sovereignty period. The bridge 
constructed on two cylindrical consoles with three arches. All of the 
bridge was made up of regular basalt stones at the same size. 
Architectural period of it dates back to 19th century.         

4.2.5. Other Structures 
 
Church of Holy Apostles: It is located within the borders of Kaleiçi 
District, and the Bagratid king Abas built the holy Cathedral of the city of 
Kars with stone blocks polished with steel, surmounted by a circular 
dome whose ornamentation resembled the vault of heaven. 
In 1579 the Ottoman Turks converted the church into a mosque. During 
the 1960s and 1970s it housed a small museum. After this museum was 
transferred to a purpose built building, the church lay abandoned and 
increasingly derelict. Today it is used as a mosque. 
 

 
Şekil 4.14. Havariler Kilisesi Planı 

Figure 4.14. Plan of Church of Holy Apostles 
 
 

 
Şekil 4.15. Havariler Kilisesi’ndeki havari figürleri 

Figure 4.15. Holy Apostles Figures in the Church of Holy Apostles 
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Beylerbeyi Sarayı: Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı padişahı III. Murat’ın 
Kars şehrini yeniden imar etmek için 1579 yılında görevlendirdiği Lala 
Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Saray dikdörtgen planlı olarak 
düzgün kesme bazalt taşından iki katlı olarak planlanmıştır. 1877 yılına 
kadar bu bina Beylerbeyi Sarayı olarak kullanılmıştır. 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşından sonra saray boşaltılmış, günümüze kadar da 
kullanılmamıştır. Mimari çağı 16. yüzyıldır. 
 

 
Şekil 4.16. Beylerbeyi Sarayı 

Figure 4.16. Beylerbeyi Palace 
 
Çarın Köşkü: 1890’lı yıllarda Rus çarı tarafından av organizasyonlarında 
kullanılmak amacıyla yaptırılan ahşap yapının halk arasındaki adı 
Katerina Köşkü’dür. Tamamı ahşap malzeme ile dikdörtgen planlı olarak 
yapılan köşkün giriş kapısı çift sütunlu olup binanın dış cephe duvarları 
birbirine geçme hatıllardan yapılmış, çivi kullanılmamıştır. Binanın iç 
mekanı, merkezi büyük bir salon ile salona açılan odalardan oluşmaktadır.  
 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca koruma altın alınan 
Çarın Köşkü, daha önce 9. Piyade Tümeni tarafından kullanılmakta iken, 
binanın restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılarak turizme 
kazandırılması şartıyla yapılan protokol sonucu, Dışişleri Bakanlığı 
Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’na kiralanmıştır. 
 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı: Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında şark cephesi komutanı Müşir Ahmet 
Muhtar Paşa tarafından kısa bir süre paşa konağı olarak kullanılmıştır. 
Bina yöresel özellikleri bünyesinde taşıyan, tamamı taştan yapılmış iki 
katlı bir yapıdır. Günümüzde konağı değerlendirmek amacı ile Kars 
Valiliği ile 14. Mekanize Tugay Komutanlığı tarafından restorasyon 
çalışmaları yapılmış ve bina müzeye dönüştürülmüştür. Mimari çağı 19. 
yüzyıldır. 
 
Paşa Konağı: Konak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası 40 yıllık Rus 
hakimiyeti döneminde Ruslar tarafından av köşkü olarak inşa edilmiştir. 
Baltık mimari tarzında yapılmış olan konak taş malzeme ile yapılmıştır ve 
dikdörtgen planlıdır. 1994 yılına kadar Kars 14. Mekanize Tugay 
Komutanlığı binayı paşa konağı olarak kullanıp daha sonra Kafkas 
Üniversitesi’ne devretmiştir. Günümüzde üniversite tarafından 
misafirhane olarak kullanılmaktadır. Mimari çağı 19. yüzyıldır. 

Beylerbeyi Palace: This palace was built by Lala Mustafa Pasha who was 
commissioned for rebuilding of Kars. Palace has a rectangular plan, and 
made up of regular basalt stone with two stories. After the Ottoman-
Russian War of 1877-1878, palace was evicted, and it’s not used till 
today. Architectural period of the structure dates back to 16th century. 
 

 
Şekil 4.17. Beylerbeyi Sarayı 

Figure 4.17. Beylerbeyi Palace 
 

Czar’s Villa: It was built by Russian Czar in 1890s as a gathering place 
for hunting organizations. All of the structure is wooden, and the plan is a 
rectangular one. There are two columns at the entrance of the structure, 
and the outer walls of the structure are made by wooden planks all of 
which are attached to each other without the use of nails. Interior space of 
the building consists of a large living room and the rooms opening to this 
living room. 
 
Czar’s Villa registered by the Commission for Preservation Cultural and 
Natural Entities was once used by the 9th Ask Division of Soldiers, and 
then was rented by the Social Security Foundation of Members of the 
Ministry of Foreign Affairs conditioning that the structure will be restored 
and function as a tourism events. 
 
Mansion of Gazi Ahmet Muhtar Pasha: This mansion was used by Ahmet 
Muhtar Pasha, commander of the eastern side of the 1877 Ottoman-
Russian War. The building carrying local characteristics of the district is 
made by stone and has two stories. Today, it is restored and used as a 
museum by the Governorship. Architectural period of the structure dates 
back to the 19th century. 
 
Mansion of the Pasha: It was built as a gathering place for hunting 
organizations by the Russians within the 40 years of Russian sovereignty 
period. Mansion, which was built in Baltic architectural style, is made by 
using stone material, and it has a rectangular plan. Mansion was used as a 
pasha mansion by the 14th Mechanized Brigade Commandership till 1994, 
and then transferred to the Caucasus University. Today, it is used as a 
guesthouse by the university. Architectural period of the building dates 
back to the 19th century. 
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Kars Müzesi: 1956 yılında kurulan müzeye gerek toplama gerek satın 
alma yoluyla birçok eser kazandırılmış olup, bu işin sonucunda birçok 
eser ortaya çıkınca 20 Aralık 1964 tarihinde Kümbet Camii (Havariler 
Kilisesi) olarak bilinen yerde gerekli çalışmalar yapılıp nihayet sergileme 
yapan bir müze niteliğine kavuşturulmuştur. Kars müzesi çeşitlilik 
bakımından bünyesinde arkeolojik ve etnografik olmak üzere çeşitli 
kültür varlığı bulunduran genel bir müze havasındadır. Arkeoloji 
bölümünde bulunan eserler genellikle Pre-historik çağda sırasıyla 
Kalkolitik, Eski Tunç, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı 
dönemlerine aittir. Etnografya bölümünde ise Kars ve çevresinden 
derlenmiş olan dokuma örnekleri halı, kilim vb. ayrıca çeşitli 
madenlerden eşya örnekleri de mevcuttur. 

4.3. Turistik Değerler 

4.3.1. Plajlar ve Spor Tesisleri 
 
Plajlar: Arpaçay Baraj Gölü, Çıldır Gölü ve Kars Çayı’nda yüzme imkanı 
bulunmaktadır. 
 
Yüzme Havuzları: Turizm İşletme Belgeli 2. Sınıf Arkar Moteli’nin 
yüzme havuzu bulunmaktadır. 
 
Spor Tesisleri: Kars’ta mevcut sayıda semt sahasının yanı sıra şehir 
merkezinde  bir çim saha ile kapalı spor salonu vardır. Ayrıca bir adet halı 
saha bulunmaktadır. 
 
Kayak ve Dağcılık: Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi’nde 
1435 m. uzunluğunda ve 1800 kişi/saat kapasiteli bir adet mekanik tesis 
(telesiyej) ve 2350 m uzunluğunda 1200 kişi/saat kapasiteli 2. Etap 
telesiyej tesisleri tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca yine Sarıkamış 
ilçesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Osman Yüce kayak 
tesisinde 950 m uzunluğunda teleksi mevcuttur. Bunun yanı sıra 15 km. 5 
km. 30 km. kayak krosu pistleri mevcuttur. 
 

 
Şekil 4.18. Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi 

Figure 4.18. Sarıkamış Winter Sports Tourism Center 

4.3.2. Yaylalar ve Gezi-Mesire Yerleri 
 
Yaylalar: Kuzey Anadolu dağları ile Güney Anadolu dağlarının dönüm 
noktası üzerinde bulunan Kars Yaylası, morfolojik açıdan yüksek bir 
yayla özelliği taşımaktadır. Toprakların ortalama yüksekliği 2000 m’ye 
yakın olması nedeniyle bir çok yayla bulunmaktadır.

Kars Museum: It was built in 1956, and lots of works of art were acquired 
whether by collecting or by purchasing methods. In 1964, when the 
amount of the works of arts increased, they were started to be exhibited in 
the Church of Holy Apostles. Museum of Kars consists of a variety of 
archaeological and ethnographical cultural entities. Works of arts situated 
in the archaeology department date back to the Calcheolithic, Old Bronze, 
Roman, Byzantine, Seljuk, and Ottoman periods. There are textile 
samples like carpet, and several metallic objects can be found in the 
ethnography department. 

4.3. Tourism Merits 

4.3.1. Beaches and Sports Facilities 
 
Beaches:  There is a swimming opportunity in Arpaçay Dam, Lake Çıldır 
and Kars River. 
 
Swimming Pools: There is a swimming pool in the 2nd class Arkar Motel. 
 
Sports Centers: In addition to the sports fields in neighborhoods, there is a 
grass field and a closed sports center in the city center. Moreover, there is 
a carpet field in the city. 
 
Skiing and Mountain Sports: There is a mechanical infrastructure at the 
length of 1435 meters with a capacity of 1800 people per hour, and 
another one at the length of 2350 meters with a capacity of 1200 people 
per hour in the Kars Sarıkamış Winter Sports Tourism Center. 
Additionally, in Osman Yüce Skiing Center in Sarıkamış, there is a 
mechanical infrastructure at the length of 950 meters, with 15, 5, and 30 
km. long skiing tracks.  
 

 
Şekil 4.19. Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi 

Figure 4.19. Sarıkamış Winter Sports Tourism Center 

4.3.2. Plateaus and Excursion Spots 
 
Plateaus: Kars Plateaus located at the turning point of North and South 
Anatolia Mountains has the characteristics of a high plateau considering 
the morphological structure of it. Average height is 200 meters; therefore 
it is easy to fine a lot of plateaus in the district. 
 
Excursion Spots: Inhabitants of the region take the advantage of the 
tourism environs in which excursion spots like Sarıkamış Forests, Susuz 
Waterfalls, Vacation Places in the Selim Gürbüzler Village, Kars 
Telsizler Resort Park, and Atatürk and İskan Parks can be found. This can 
be regarded as an acquisition of movement for the environmental tourism. 
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Gezi ve Mesire Yerleri: Tatil günlerinde çevre halkı; Sarıkamış 
Ormanları, Susuz Şelalesi, Selim Gürbüzler Köyü Doğanpınar Ormaniçi 
Dinlenme Tesisleri, Kars Telsizler Dinlenme Parkı, Atatürk ve İskan 
Parkları gibi dinlenme yerlerine giderek tatillerini değerlendirmektedirler. 
Bu da çevre turizmine önemli bir hareketlilik kazandırmaktadır. 
 
Susuz Şelalesi: Susuz-Ardahan karayolu üzerinde yer alan şelale, 
bölgenin en yüksek düşüşü sağlayan suyudur. Şelale çevresinde herhangi 
bir kullanım yoktur. 

4.3.3. Av Turizmi ve Balıkçılık 
 
Avcılık: Kars’ta kara avcılığı yapılmaktadır. Sezon genellikle Ağustos 
ayında başlamakta olup keklik, bıldırcın, yaban kazı, yaban ördeği, toy, 
üveyik ve çığrıtkan gibi kanatlı hayvanların yanı sıra; tilki, kurt, sansar, 
su samuru ve ayı da derileri için avlanmaktadır. 
 
Balıkçılık: Çevresi göl ve akarsularla çevrili olan Kars’ta, sazan, alabalık, 
yayın ve tatlı su levreği avcılığı yapılmaktadır. Arpaçay Barajı göllerinde 
alabalık ve lezzeti ile meşhur Çıldır balığı yetiştirilmektedir. 

4.3.4. Sağlık (Kaplıca) Turizmi 
 
Akyaka Kaplıcaları: Akyaka ilçe merkezinin 1 km. doğusunda yer 
almaktadır. Havuzların açık hava havuzu olması nedeniyle ancak yaz 
aylarında kullanılabilmektedir. 
 
Susuz Kaplıcaları: İlçe merkezinin 2 km yakınında dere içerisindedir. 
Üzeri açık, suyu sıcaktır. 
 
Kağızman Kaplıcaları: Kars-Kağızman yolu üzerinde, il merkezine 65 
km. uzaklıkta Morpet boğazındaki içme suyu hazımsızlığa iyi gelmesi ile 
tanınmaktadır. Ayrıca Kötek’deki kapalı kaplıcalar da cilt hastalıkları ile 
romatizma ağrılarında etkili olup suyu sıcaktır. 
 
Selim Dölbentli Köyü Kaplıcası (Balıklı Göl): Selim ilçesinin Dölbentli 
Köyü’nde bulunmaktadır. Başta romatizma olmak üzere çeşitli 
hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Ayrıca bu göle ve göldeki 
balıklara ilişkin halk arasında batıl söylenceler vardır. 

4.3.5. Klimatizm 
 
Kars ve çevresi klimatizm bakımından oldukça uygun bir konumdadır. 
Tabii doğa güzelliği, temiz dağ havası ve soğuk kaynak suları ile 
dinlendirici bir özelliğe sahiptir. Buna yönelik olarak Sarıkamış Kayak 
Merkezi günübirlik tesisi ile Osman Yüce kayak evinde konaklama 
imkanları da bulunmaktadır. 

4.3.6. Kış Sporları ve Dağcılık 
 
Sarıkamış Kış Turizm Merkezi: Kış sporları ve kış turizmi bakımından 
Türkiye’nin birinci derece öncelikli beş merkezinden biri olan Kars-
Sarıkamış Kayak Merkezi çevresi ünlü sarıçam ormanlarıyla kaplı olup 
2200-2900 metre yükseklik gösteren bir plato üzerinde yer almaktadır. 
Sarıkamış Kayak Merkezi Kars’a 54 km, Erzurum’a 153 km uzaklıkta 
olup Kars Hava Alanı’na yaklaşık 40 dakikalık mesafededir. 

 
Sarıkamış Kayak Merkezi 15.000 kayakçı/gün potansiyel kullanıcı 
kapasitesine sahiptir. İlçe merkezinin güneydoğusunda Cıbıltepe (2200-
2634m), batısında Süphan Dağı (2200-2900m), doğusunda ise Ağbaba 
(2200-2810m) kayak alanları yer almaktadır.  

4.3.4. Health (Thermal Springs) Tourism 
 
Akyaka Thermal Springs: Located at the 1 km east of the Akyaka district. 
Because of the fact that the pools are open, they can only be used in the 
summers. 
 
Susuz Thermal Springs: Located in the river at the 2 km east of the center 
of Susuz. Water of the springs is hot and open. 
 
Kağızman Thermal Springs: Located on the way of Kars-Kağızman, 65 
km far away from the city center, it is known best for the digestion 
problems. Additionally, closed thermal springs in Kötek are good for skin 
diseases and rheumatism pains. 
 
Thermal Spring of Selim Dölbentli Village (Lake of Balıklı): Located in 
the Dölbentli Village of Selim District. It’s been said that this spring is 
good for serious diseases especially for rheumatism pains. Additionally, 
there are superstitious rumors about the lake and the fishes in the lake. 

4.3.5. Climatic Conditions 
 
Kars and its surroundings have an appropriate climatic condition. Natural 
beauties, clean mountain air, and cold mineral waters form a resorting 
characteristic. Considering these potentials, Sarıkamış Skiing Center and 
Osman Yüce Skiing Center provides a resorting service. 

4.3.6. Winter and Mountain Sports  
 
Sarıkamış Winter Tourism Center: Situated in a forest of giant pines, 54 
km southwest of Kars, 153 km away from Erzurum, at 2200-2900 m, this 
ski centre has courses and ideal snow conditions; the area is also noted for 
its hunting possibilities. Time distance between Sarıkamış and Kars 
Airport is 40 minutes. 
 
Sarıkamış Skiing Center has a capacity of 15000 skiers per day, and there 
are additional skiing areas on Cıbıltepe Hill (2200-2634m) at the 
southeast, Süphan Mountain (2200-2900) at the west, Ağbaba Mountains 
(2200-2810 m) at the east of the city center. The snow conditions are at 
their best from December till April. 
 

 
Şekil 4.20. Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi 

Figure 4.20. Sarıkamış Winter Sports Tourism Center 
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Kars çevresinde Sarıkamış haricinde Süphan, Cıbıltepe, Balıkdağ ve 
Çamurlu dağları dağcılık ve kış sporları yapmak için oldukça elverişlidir. 
Ancak Sarıkamış’ın kar kalitesi ve kayak pistleri onu diğerlerinden 
ayırmaktadır. Kars-Sarıkamış Kış Sporları Turizm merkezi iki etaptan 
oluşmaktadır. 1. Etap 1435 m. uzunluğunda ve 1800 kişi/saat, 2. Etap ise 
2350 m. uzunluğunda ve 1200 kişi/saat kapasitelidir. Burada ayrıca 250 
kişiye hizmet edecek günübirlik tesis mevcuttur. 
 
Ayrıca Osman Yüce kayak tesislerinde 950 m. uzunluğunda teleksi, 1100 
m. uzunluğunda kayak pisti ve 15,5,30 km. kayak kros pistlerinin 
haricinde atlı kızak, ambulans, kara arabaları, 10 adet motorlu kızak, 4 
adet helikopter pisti, heleski pistleri ve 120 yataklı kayak ve kamp eğitim 
merkezi bulunmaktadır. 

Süphan, Cıbıltepe, Balıkdağ, and Çanurlu Mountains are also appropriate 
for winter and mountain sports. However, quality of the snow and courses 
separates Sarıkamış from the others. Kars-Sarıkamış Winter Sports Center 
is formed of two parts. First is at the length of 1435 meters with a 
capacity of 1800 people per hour, and the other is at the length of 2350 
meters with a capacity of 1200 people per hour. Additionally, visitors can 
stay either in the town or at the 250-bed ski lodge. 
 
Additionally, in Osman Yüce Skiing Center in Sarıkamış, there is a 
mechanical infrastructure at the length of 950 meters, and skiing course of 
1100 meters with 15, 5, and 30 km. long skiing tracks. There is also a 
120-bed ski lodge at the center. 
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5.  DEMOGRAFİK ve SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 

5.1. Demografik Yapı  
 
2000 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre Kars ilinin toplam nüfusu 
327.056,  merkez ilçenin  nüfusu ise 79.785’dir. Yüzölçümü 9.442 km2 
olan il, bölge alanının %5,94’ünü, ülke alanının ise %1,2’sini 
kapsamaktadır. Yine  327.056 toplam nüfusu ile Kars ili bölge nüfusunun 
%5,14’ünü, Türkiye nüfusunun (67.844.903) ise %0,48’ini teşkil 
etmektedir. Nüfus yoğunluğu Doğu Anadolu bölgesinde 40,4 kişi/km2, 
Kars ilinde ise 34,6 kişi/km2’dir. 
 
Kars ili; toplam il nüfusunda (1990 yılı) bölge genelinde 7. il iken 2000 
yılında 8. duruma düşmüştür. İl merkezi olarak Kars kenti 1990 da 
bölgede 6. büyük şehir olarak 2000 yılında da konumunu korumuştur. 
Kars ilinde merkez ilçe (Kars kenti) dışında 7 ilçe, 6 bucak ve 385 köy 
vardır. Mülki idare  dışında il genelinde 10 belediye bulunmaktadır. 
 
Tablo 5.1. Yaşlara göre nüfus dağılımı 
Yaş 
Grubu 

Erkek 
Nüfusu 

Kadın 
Nüfusu 

Grup 
Toplamı 

Erkek 
% 

Kadın 
% 

85+ 63 64 127 0,15 0,17
80-84 177 143 320 0,42 0,38
75-79 316 271 587 0,75 0,72
70-74 612 602 1.214 1,45 1,60
65-69 948 869 1.817 2,25 2,31
60-64 1138 1.103 2.241 2,70 2,93
55-59 1172 1.106 2.278 2,78 2,94
50-54 1737 1.456 3.193 4,12 3,87
45-49 1753 1.490 3.243 4,16 3,96
40-44 2377 2.044 4.421 5,64 5,43
35-39 2782 2.461 5.243 6,60 6,54
30-34 3424 2.860 6.284 8,12 7,60
25-29 3726 3.485 7.211 8,84 9,26
20-24 4139 4.054 8.193 9,82 10,77
15-19 4700 4.136 8.836 11,15 10,99
10-14 4608 4.042 8.650 10,93 10,74

5-9 4148 3.708 7.856 9,84 9,85
0-4 4333 3.742 8.075 10,28 9,94

TOPLAM 42.153 37.636 79.789 100,00 100,00
 
Kars ili nüfusunun 1990’da %22’si il merkezinde bulunurken bu oran 
2000 de %24,3’e çıkmıştır. (Bölgede 1990 da toplam nüfusun %25’i il 
merkezlerinde otururken bu oran 2000 yılında %31 olmuştur.) İl çapında 
kentler nüfusu son 10 yıllık dönemde yıllık %o10,15 artarken, toplam il 
nüfusu %ο-8 azalmıştır. Köyler ise devamlı nüfus kaybetmiş olup bu 
kayıp yıllık ortalama %ο-20.99 oranında olmuştur. 

5.2. Kültürel Yapı 

5.2.1. Yöresel Yemekler 
 
Kars hayvancılık bölgesi olması nedeniyle et ve süt mamullerinin bol 
olduğu ve bu nedenle de bu ürünlerle yapılan kendine has yöresel 
yemekleri bulunan bir mutfağa sahiptir. Bu yemeklerden Umaç Helvası, 
hazırlaması kolay ve vitamin verici bir tatlıdır. Bir diğer tatlı türü ise 
Elma Dolması’dır. Hazırlanışında ceviz içi ve pudra şekeri kullanılır. 
Çorba olarak Hörre Kars’ta meşhur çorbalardan birisidir ve un çorbasına 
benzemektedir. Yörenin en meşhur yemeği ise Bozbaş yani Piti’dir. Yağlı 
koyun budu, nohut, soğan, patates ve baharatlarla hazırlanır. Baharat 
olarak da özellikle sarıkök kullanılır ve bu pitiye özel bir tat verir. 

5. DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-CULTURAL STRUCTURE 

5.1 Demographical Structure 
 
According to the 2001 population census, total population of Kars is 
327.056, and the population of the central district is 79.785. City with a 
total area of 9442 km2 forms 5.94 % of the region, and 1.2 % of the 
country. City with a total population of 327.056 forms the 5.14 % of the 
regional population, and 0.48 % of the national population of 67.844.903. 
Population density is 40.4 people per km2 in the Eastern Anatolia Region, 
and 34.6 people per km2 in Kars. 
 
Population of the Kars Province fell down to the 8th place from the 7th 
between the years 1990 and 2000. Kars as a center of the city is still the 
6th biggest city of the region. There are 7 districts, 6 sub districts, and 385 
villages in addition to the central district. There are 10 municipalities out 
of the civil administration. 
 
Table 5.1. Population due to age groups 

  
22 % of the city population was at the center of Kars in 1990, and this 
ratio increased to 24.3 % in 2000. Total population of 1990 was settled in 
the city center, and this ratio increased to 31 % in 2000. Population of the 
people in the center is increased at a 10.15 % ratio, whereas total 
population of the city decreased at an 8 % ratio. Villages continuously 
lost population, and this decrease was at a 20.99 % ratio. 

5.2. Cultural Structure 

5.2.1. Local Food 
 

Because of the reason that Kars is located in a region where stock 
breeding is so common that the products of meat and milk are very rich. 
Accordingly, local food is also very rich in return. Halvah known as 
‘umaç’ is some kind of sweet made from cereals, sesame oil, and honey, 
preparation of which is very easy. One of the famous kinds of soup is 
‘hörre’, which tastes like flour soup. ‘Bozbaş’ is the most famous local 
food of the district, and is known as ‘piti’ made up of lamp thigh, 
chickpea, onion, potatoes, and spices. They have a special kind of spice 
called ‘sarıkök’, which gives a special taste to piti. 

Age 
Group 

Male 
population 

Female 
population Total Male % Female 

% 
85+ 63 64 127 0,15 0,17 
80-84 177 143 320 0,42 0,38 
75-79 316 271 587 0,75 0,72 
70-74 612 602 1.214 1,45 1,60 
65-69 948 869 1.817 2,25 2,31 
60-64 1138 1.103 2.241 2,70 2,93 
55-59 1172 1.106 2.278 2,78 2,94 
50-54 1737 1.456 3.193 4,12 3,87 
45-49 1753 1.490 3.243 4,16 3,96 
40-44 2377 2.044 4.421 5,64 5,43 
35-39 2782 2.461 5.243 6,60 6,54 
30-34 3424 2.860 6.284 8,12 7,60 
25-29 3726 3.485 7.211 8,84 9,26 
20-24 4139 4.054 8.193 9,82 10,77 
15-19 4700 4.136 8.836 11,15 10,99 
10-14 4608 4.042 8.650 10,93 10,74 
5-9 4148 3.708 7.856 9,84 9,85 
0-4 4333 3.742 8.075 10,28 9,94 
Total  42.153 37.636 79.789 100,00 100,00 
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5.2.2. Folklorik Değerler 
 
Bölge Giysi ve Gelenekleri: Folklorun ana kaynağının halkın kendisi 
olması nedeniyle kıyafet bölümünde de sadece oyunlardaki kıyafet değil, 
tümü ile Kars kıyafetlerini incelemek gerekir. 
 
Erkek Kıyafetleri: Papak, Üst Köyneği, İçlik (İç Gömleği), Arkalık, 
Pelerin (Başlık), Civeki, Salam Kemer, Şalvar (Pantolon), Kurşak 
(Kırabuluz) ve Ayakta. 
 
Kadın Kıyafetleri: Kızlarda Dinge, Dayra (Daire) ve Kundura; gelinlerde 
Puşu, Peştamal, Üç Etek ve Kemer; yaşlı kadınlarda ise Kalağey, Tek 
Etek, Önlük, Kemer ve Ayakkabılar. 

5.2.3. Halk Oyunları 
 
Mahalli oyunlar sosyal yapıyı bütün ayrıntıları ile ortaya koyabilen 
folklor unsurlarından biri ve birincisidir. Halk bilimcileri oyunların, 
insanların hareketleri ile yakın ilgili bulunduğuna dikkati çekerler. 
Gerçekten de Karadenizlinin hareketli oyunları, Ege ve İç Anadolu’nun 
ölçülü adımları bu bölgede yaşayanların en azından hareket ölçüleri 
olmaktadır. 
 

 
Şekil 5.1. Folklorik Değerler 
Figure 5.1.Folkloric Merits 

 
Kars oyunlarını dört kategoride toplayabiliriz. Bunlar; 

• Aşk oyunları (Kızlar ve erkeklerin birlikte oynadıkları oyunlar) 
• Seremoni oyunları (düğün törenleri) 
• Tek oyunlar 
• Süpler (İmece ve maharet oyunları) dır. 

  
Kars Oyunları: 

• Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa 
• Şeker oğlan 
• Han kızları 
• Anı papürüsü 
• Kentvari (Beşaçılan) 

 
Töreler: 

• Koç katımı 
• Koyunun köyü 
• Doğum gelenekleri 
• Kotanlamalar 
• Kirvalık 

5.2.2. Folkloric Merits 
 
Clothes and Traditions of the Region: It is necessary to examine all kinds 
of clothes in Kars, rather than examining just only the clothes of folk 
dances, because the main source of folklore is the public itself. 
 
Male Clothing: Papak, üst köyneği (outer shirt), içlik (inner shirt), arkalık, 
pelerin (cape), civeki, salam kemer (belt), şalvar (pants), kurşak, and 
ayakta. 
 
Female Clothing: Dinge, Dayra, and shoes for girls; puşu, peştemal, three 
skirts, and belt for the brides; kalağey, single skirt, apron, belt, and shoes 
for the elder woman. 
 

 
Şekil 5.2. Folklorik Değerler 
Figure 5.2.Folkloric Merits 

5.2.3. Folk Dances 
 
Local dances are the most important folkloric elements that put social 
structure forward with all of its details. Folk scientists state that these 
dances have a deep relation with the behaviors of the people. Vivacious 
dances of the Black Sea People, moderate steps of the Aegean and Inner 
Anatolia become the measurement of the inhabitants’ movements. 
 
Folk Dances of Kars can be categorized under four types. These are:  

• Dance of Loving ( By females and males) 
• Ceremonial Dances (Wedding ceremony) 
• Single Dances 
• Süp ( Dances of collective work and skills) 

 
Folk Dances of Kars: 

• Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa 
• Şeker oğlan 
• Han kızları 
• Anı papürüsü 
• Kentvari (Beşaçılan) 

 
Mores: 

• Ram coating  
• Village of the lamp 
• Birth traditions 
• Kotanlama 
• Kirvalık 
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6.  EKONOMİK YAPI 
 
Kars ekonomisinin temeli büyük oranda tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. 
Bu ekonomik yapının sonucu olarak il nüfusunun büyük bir kısmı kırsal 
kesimde yaşamaktadır. Kırsal kesimde yaşayanların yanı sıra kentlerde 
yaşayan halkın bir bölümü de tarla tarımı ve geleneksel mera 
hayvancılığıyla ile uğraşmaktadır. 

6.1. Tarım 
 
Kars ilinin 9.442 km² (1 km2=100 hektar) olan toplam yüzölçümünün 
342.997 hektarı (%36,3) tarım alanı, 327.850 hektarı (%34,7) çayır ve 
mera, 30.300 hektarı (%3,3) orman alanı, 243.060 hektarı (%25,7) ise 
tarım dışı arazidir. 
 
İlin tarım alanı olarak kullanılan arazisinin yaklaşık %98’i tarla alanı 
olarak kullanılmaktadır. Geriye kalan yaklaşık %2’lik tarım arazisini ise 
bağ ve bahçeler oluşturmaktadır. Ekilen ürün çeşitleri bakımından ise 
tahıllar %95 ile ilk sırada yer alırken bunu baklagiller, endüstriyel bitkiler 
ve yumru bitkiler izlemektedir. 
 
Tablo 6.1. Kars İli Arazi Varlığı 
 

Arazi Cinsi Yüzdesi 
(%) 

Arazi 
Miktarı 
(ha) 

Tarım Arazisi 36,3 342,997 
Çayır – Mera Arazisi 34,7 327,850 
Ormanlık Arazisi 3,3 30,300 

Yerleşim Alanı ve Kullanılmayan Arazi 25,7 243,060 

Toplam 100 944,207 
 

6.1.1. Bitkisel Üretim 
 
Kars’ta tarla ürünleri üretiminde, ekiliş alanı ve üretim bakımından 
tahıllar ilk sırayı almaktadır. Tahılın tarım ürünleri içinde yüksek orana 
sahip olmasının en önemli nedeni, ilin coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri 
ve iklimidir.  
 
Tahıllar içinde en büyük paya sahip olan ürün 1999 yılı için, 111.304 
hektarlık bir alana yayılan buğdayken, bu oran 2000 yılı içinde değişerek 
101.876 hektara düşmüştür. 2000 yılı itibariyle 104.849 hektarlık bir 
alanda ekilen arpa tahıl üretiminde ilk sırayı almıştır. Buğday ve arpa 
dışında diğer ürün çeşitlerinde üretim çok azdır. Sadece 5 hektarlık alanda 
4 ton yulaf üretilmiştir. 
 
Tahıllardan sonra ekim alanı ve üretim miktarı açısından en büyük pay 
baklagillere aittir. Fiğ, mercimek ve kuru fasulye üretimi yapılmaktadır. 
 
Endüstri bitkisi olarak şeker pancarı, yağlı tohum olarak ayçiçeğinin 
yetiştirildiği ilde, sebzelerden en çok patates üretimi yapılmaktadır. 
 
2001 yılında ildeki meyve ağacı sayısı 196.732’dir. Bu ağaçlardan elde 
edilen toplam ürün ise 8.267 tondur. 

 
 
 
 

6. ECONOMICAL STRUCTURE 
 
Basis of the Kars Economy depends on stock breeding and agriculture. As 
a result of this economical structure a large part of the urban population 
lives in the rural areas. In addition to the people living in the rural areas, a 
part of the people who live in the urban area is also dealing with the 
agriculture and traditional pasture stock breeding. 

6.1. Agriculture 
 
342.997 hectares (36.3 %) of the city with a total area of 9442 km² (1 
km2=100 hectare) is used for agricultural purposes. Additionally, 327.850 
hectares (34.7 %) is used for pasturage, and 30.300 hectares (3.3 %) is 
used for forestation. 
 
Approximately, 98 % of the reserved area for agriculture is used as arable 
field. Rest of the area consists of the gardens and the orchards. Grains 
with a 95 % production ratio form the basic planting kind. Leguminous 
and industrial plants are the following plant types of the region. 
 
Table 6.1. Lands in Kars province 
 

 

6.1.1. Vegetal Production 
 
Grains take the first place in agricultural production from the amount of 
planting area and production points of view. Main reason of having high 
ratio of grain production within the agricultural products is related with 
the geographical conditions and climate of the region. 
 
In 1999, production of wheat on 111.304 hectares of land took the first 
place in total production of grains. But this amount of production fell 
down to 101.876 hectares in 2000, and barley production on 104.849 
hectares of land took the first place in total production of grains. 
Production of other kinds of grains is considerably very low when 
compared with the production of wheat and barley. Only on 5 hectares of 
land, 4 tones of oats were produced. 
 
Second highest ratio for the production of agricultural products belongs to 
the leguminous according to the amount of planting area and production 
considerations. 
 
Production of sugar beet as an industrial plant, sunflower as an oily seed, 
and potatoes as a vegetable is also high in the region. 
 
Number of the fruit trees in the city was 196.732 in 2001. Total amount of 
products obtained from these trees was 8.267 tones.        

Type of Land Percentage 
(%) 

Amount of 
land (ha) 

Agricultural land 36,3 342,997 
Pasturage land 34,7 327,850 
Forestation land 3,3 30,300 

Settlements and unused land 25,7 243,060 

Total 100 944,207 
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Tablo 6.2. Bitkisel Üretim ve Verim (2000 yılı) 
 
Ürün çeşidi Ekim alanı (ha) Üretim miktarı (ton) 
Buğday 101876 85989 
Arpa 104849 98170 
Fiğ 5352 1248 
Mercimek 44 62,8 
Fasulye 23,4 19,9 
Seker pancarı 3252,2 138460 
Patates 1890 36166 
Ayçiçeği 3 1,5 

6.2. Hayvancılık 
 
Kars ilinde hayvancılık temel iktisadi  sektördür. Mera ve çayırların 
fazlalığı Kars’ta hayvancılığa yönelmesinde ve hayvancılığın 
gelişmesinde etkili olmuştur. 
 
Kars’ta hayvancılık genelde küçük aile işletmeciliği şeklinde geliştiği için 
geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Modern yöntemlerle hayvancılık 
pek gelişmemiştir. 
 
Tablo 6.3. Hayvan Varlığı (2000 yılı) 
 
Hayvan Türü Hayvan Sayısı 
Sığır 269.162 
Manda 265 
Koyun 567.410 
Keçi 25.360 
Tek Tırnaklar 29.842 
Toplam Büyükbaş (Sığır,Manda) 269.427 
Toplam Küçükbaş (Koyun, Keçi) 592.770 
TOPLAM 862.197 

Tablo 6.4. Kümes Hayvanları ve Yumurta Üretimi 

İlçe Adı Tavuk 
sayısı 

Yumurta 
üretimi 
(adet/yıl) 

Kaz sayısı Hindi sayısı 

Merkez 30.000 1.800.000 25.000 9.000 
Akyaka 12.400 744.000 10.050 6.500 
Arpaçay 13.000 780.000 10.000 2.500 
Digor 15.000 900.000 5.000 4.000 
Kağızman 40.000 2.400.000 1.000 3.000 
Sarıkamış 25.000 1.500.000 21.000 4.000 
Selim 32.900 1.974.000 30.800 12.000 
Susuz 10.500 630.000 7.500 500 
TOPLAM 178.800 10.758.000 100.315 41.500 

6.3. Sanayi 
 
Kars’ta imalat faaliyetleri avcılık-toplayıcılık dönemlerinin aşıldığı ve 
araç-gereç yapımının farklılaştığı yazılı tarih öncesinde üst paleotik 
dönemde başlamıştır. Bu dönemde çeşitli malzemelerden araç-gereç 
yapımına geçilmiştir. Mezolitik dönemden kalma küçük araç gereçler 
Aras Vadisi’ndeki araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kağızman 
yöresinde, Ani ve Azat köylerindeki höyüklerde kalkolitik dönemi 
belgeleyen bakır eşyalara rastlanmıştır.

 
Table 6.2. Vegetal Production and Output (2000) 
 
Type of the 
Product 

Planting area (ha) Amount of production 
(tones) 

Wheat 101876 85989 
Barley 104849 98170 
Fiğ 5352 1248 
Lentil 44 62,8 
Beans 23,4 19,9 
Sugar beets 3252,2 138460 
Potatoes 1890 36166 
Sunflower 3 1,5 

6.2. Stock breeding 
 
Stock breeding is the main economical sector of Kars. Excess amount of 
pasturage lands has an impact on the development of stock breeding in 
Kars. 
 
Stock breeding in Kars generally made in the form of small family 
businesses resulted in the wide-ranging use of traditional methods. 
Therefore, modern techniques in stock breeding are not well-developed. 
 
Table 6.3. Animals (2000) 
 
Kind of the Animal Number of the 

Animals 
Cattle 269.162 
Mandate 265 
Sheep 567.410 
Goat 25.360 
Single Nails 29.842 
Total livestock (cattle and mandate) 269.427 
total livestock (sheep and goat) 592.770 
Total 862.197 

Table 6.4. Poultry and Production of Eggs 

District Number of 
chickens 

Egg Production 
(number / year) 

Number of 
Gooses 

Number of 
Turkeys 

Centre 30.000 1.800.000 25.000 9.000 
Akyaka 12.400 744.000 10.050 6.500 
Arpaçay 13.000 780.000 10.000 2.500 
Digor 15.000 900.000 5.000 4.000 
Kağızman 40.000 2.400.000 1.000 3.000 
Sarıkamış 25.000 1.500.000 21.000 4.000 
Selim 32.900 1.974.000 30.800 12.000 
Susuz 10.500 630.000 7.500 500 
Total 178.800 10.758.000 100.315 41.500 

6.3. Industry 
 
Production activities in Kars started in the upper Paleolithic Period when 
the tool production process differentiated after the hunting-gathering 
period surmounted. Small tools belonging to the Mesolithic period were 
found in exactions at the Aras Valley. Additionally, copper objects 
representing the calceolithic period were found at Ani and Azat villages 
in Kağızman district. 
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Azat höyüğünde gerçekleştirilen bir takım çalışmalar sırasında bulunan 
bakır iğneler ve dokuma tarağı, o dönemde yörede yaşayan insanların 
dokumacılık yaptıklarını göstermektedir. 
 
Küçük el sanatları şeklinde gerçekleşen maden işlemeciliği ve 
dokumacılık, günümüz koşullarına göre oldukça ilkel olsa da, Kars’ta 
imalat sanayi adına yapılan ilk faaliyetleri sergilemesi açısından önem 
taşımaktadır. 
 
Kars’ta günümüzdeki anlayışta sanayi tesislerinin ortaya çıkması 19. 
yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 1878’de Kars’ın Rus hakimiyetine 
girmesiyle, o zamana kadar tahıl tarımı ve hayvancılığa yönelik yapılan 
üretim farklılaşmış, özellikle sanayi bitkileri ve ticari amaçla üretilen 
mallara önem verilmeye başlanmıştır. Ayçiçeği ekiminin 
yaygınlaşmasıyla, yörede bitkisel yağ üretimi gelişmiş ve bu dalda imalat 
tesisleri açılmıştır. Ayrıca tütün ekimine başlanmasıyla, küçük sigara 
imalathaneleri de kurulmuştur. 
 
Rus hakimiyeti döneminde tarım da gerçekleşen bu değişim hayvancılığa 
da yansımış, Malakan İneği adı verilen melez bir inek türü üretilerek süt 
veriminin artması sağlanmıştır. Bu sayede mandıralar kurulmuş ve 
hayvancılıkta sağlanan verim artışıyla özellikle deri sanayi ile uğraşan 
imalathane sayısında da bir artış yaşanmıştır. 
 
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise 1961’e kadar herhangi bir 
sanayileşme faaliyetine rastlanmamaktadır. İlk önemli tesis aynı yıl açılan 
Değirmen Taşı Fabrikası’dır. Bunu takiben 1968’de Süt Endüstrisi 
Kurumu’na bağlı olarak Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. faaliyete 
başlamıştır. 
 
İle yönelik yatırımların az olması ve diğer bölgelerdeki gelişimin yöreye 
yansımaması Kars ilinin 1968’de Birinci Derece Kalkınmada Öncelikli 
Yöre olarak ilan edilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle takip eden 10 
yıllık dönemde önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Günümüzde faaliyet 
gösteren büyük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu bu 
dönemde açılmıştır. 
 
İlin en önemli yatırımları arasında yer alan Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası 
ise 1983’de işletmeye açılmış ve 400 kişilik istihdam kapasitesi ile Kars 
ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. 
 
Sonuç olarak Kars ilinde var olan imalat sanayi tesislerinin çoğunluğunu, 
hayvansal ve tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı işletmeler 
oluşturmaktadır. 
 
Kars Şeker Fabrikası A.Ş: Erzurum-Kars-Ardahan Karayolu üzerinde 
şehir merkezine 5,5 km uzaklıkta 3.216 dekar arazi üzerine kurulan 
fabrika 1993 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 
 
1998 yılında fabrika sahasında yer alan Kars ve Iğdır-Tuzluca’da toplam 
66 köyde 1.841 çiftçi pancar ekimi yapılarak, toplam 31.090 dekar 
alanda, 78.996 ton pancar elde edilmiştir. Fabrikada 1998 yılı itibariyle 
toplam 166.200 ton pancar işlenmiş, 20.690 ton kristal şeker üretilmiştir. 
 
Kars Şeker Fabrikası’nda halen 267 işçi, 105 memur, 196 geçici işçi 
olmak üzere toplam 578 kişi istihdam edilmektedir. 
 
Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası (Sümer Holding A.Ş.): 1983 işletmeye 
açılan fabrikanın, toplam 59.428 m²’lik alanının 4.356 m²’lik bölümü 
üretim alanı olarak kullanılmaktadır. Tek vardiya esasına göre yılda 
ortalama 500.000, çift vardiya çalışılması durumunda ise yılda ortalama 
1.000.000 çift askeri bot üretimi yapılmaktadır. 

Studies made in the Azat village shows that textile industry started to be 
developed in this period considering the copper needle and weaving comb 
findings. 
 
No matter how primitive were the techniques of metal embroidery and 
weaving carried out as small handicrafts when compared with today’s 
technology, they are very important in representing the first industrial 
activities. 
 
Development of modern industry started to be established at the ends of 
the 19th century. Production related with the agriculture and stock 
breeding were differentiated after Kars started to be ruled by the Russians 
in 1878. Especially industrial plants and products for commercial 
consumption gained importance. Oil production was developed by the 
planting of sunflowers, and related production industries were established 
in return. Additionally, small cigarette industries were built by the 
planting of tobacco. 
 
This change in the Russian sovereignty period in the agricultural sector 
had an impact on stock breeding. A half-bred kind of cow called malakan 
started to be raised, which resulted in an increase in milk production. 
Consequently, dairy farms were built that gave rise to an increase in stock 
breeding, and consequently, leather industry became one of the important 
sectors in Kars. 
 
Within the republic period until 1961, any kind of industrial development 
was not seen in the region. First establishment was the Mill Stone Factory 
built in this year. Following establishment was the Milk Products and 
Food Industry built in 1968.            
 
Because of the reason that the investments on the city are very small and 
developments in other regions do not impact on the district, Kars was 
declared as a preceding district in development in 1968. Therefore, within 
the following ten years, significant investments were made in the city, and 
most of the large and small scale industries currently in use were 
established in this development period.  
 
Sarıkamış Shoe Factory is one of the most important industries built 
within that period in 1983, and with its labor capacity of 400 workers this 
factory made a significant contribution to the economical structure of 
Kars. 
 
To sum up, most of the industrial establishments in Kars base on the 
agricultural and animal products. 
 
Kars Sugar Factory: Located on the Erzurum-Kars-Ardahan main road 
at a distance of 5.5 km away from the city center, the factory was built on 
32 hectares of land in 1993. 
 
In Kars, Iğdır and Tuzluca, planting of beetroot was carried by 1841 
farmers from 66 villages within the fields of the factory, and 78.996 tones 
of beetroot was produced in 310 hectares of land in1998. 166.200 tones of 
beetroot and 20.690 tones of sugar have been produced in the factory 
since 1998. 
 
267 workers, 105 officials, and 196 temporary workers are being 
employed in Kars Sugar Factory now. 
 
Sarıkamış Shoe Factory (Sümer Holding): The factory was built in 
1983, and 4356 m² of the total 59.428 m² area of which is being used for 
production. Average annual production of the factory is 500.000 pairs of 
military boots, and this number doubles when the shifts are doubled. 
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Fabrikada 35 memur, 295 işçi olmak üzere toplam 330 kişi istihdam 
edilmektedir. Tam kapasiteyle çalışılması durumunda bu sayı 617  kişiye 
ulaşacaktır. 
 
Kars Yem Sanayi Ticaret A.Ş: İl merkezinde 1969 yılında kurulan 
fabrika, 1975’te faaliyete geçmiştir. Bir kamu iktisadi teşekkülü olarak 
işletilen fabrika 1993 yılında özelleştirilmiştir. İlk kuruluşunda 16.000 
ton/yıl olan kapasite, 1994 yılında 26.000 ton/yıl’a çıkarılmıştır. 
Fabrikada 3’ü idari görevlerde olmak üzere toplam 20 kişi istihdam 
edilmektedir. 
 
Kars Çimento Sanayi Ticaret A.Ş: Kars Çimento Fabrikası 1977 
tarihinde işletmeye açılmış, 1996 yılında özelleştirilerek Çimentaş İzmir 
Çimento Fabrikası T.A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Kars-Erzurum 
karayolunun 11. km’sinde bulunan fabrikanın, toplam 474.956 m²’lik 
alanının 12.198 m²’lik bölümünü üniteler, 2.754 m²’lik bölümünü ise 
işletme ve idare binaları oluşturmaktadır. Fabrikanın yıllık üretim 
kapasitesi 210.000 ton klinker ve 250.000 ton çimentodur. 1999 yılı 
itibariyle bu rakamlar sırasıyla 330.000 ton/yıl’a ve 400.000 ton/yıl’a 
çıkarılmıştır. Şu anda fabrikada 110 işçi ve 85 idari personel görev 
yapmaktadır. 
 
Çeliker Turizm Gıda Sanayi Ticaret A.Ş: 1972 yılında Et ve Balık 
kurumuna bağlı olarak kurulan Kars Et Kombinası 1995 yılına kadar bir 
Kamu İktisadi Teşekkülü olarak işletilmiş ve 1995 yılında 
özelleştirilmiştir. Kars il sınırları içinde yer alan 700 dönüm arazinin 110 
dönümü kullanım alanıdır. Kombinada 30 adet ve her biri 150 ton 
kapasiteli soğuk hava deposu, şoklama ünitesi, kesimhane, şarküteri 
imalathanesi ve yan ürün imalathanesinden oluşan ana üretim binası 
bulunmaktadır. Ayrıca 2000 büyükbaş, 5000 küçükbaş hayvan 
beslenebilecek modern ve hijyenik ahırlar mevcuttur. İşletmenin kurulu 
kapasitesi 250 büyükbaş/gün ve 1200 küçükbaş/gün’dür. Fabrikada 20’si 
idari personel, 79’u işçi toplam 99 kişi çalışmaktadır. 
 
Kars Organize Sanayi Bölgesi: Türkiye’de geri kalmış bölgelerin 
kalkınmalarına destek vermek ve sanayi yatırımlarını bu bölgelere 
çekmek suretiyle dengeli kalkınmayı sağlamak için ülkede Organize 
Sanayi Bölgeleri uygulaması başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda 1976 
yılında inşaatına başlanan Organize Sanayi Bölgesi’nde bu güne kadar 
idare binası, çıraklık okulu, bakım garajı, personel lojmanı ve kafeterya 
binası tamamlanmış, değişik sektörlerde toplam 17 fabrikanın inşaatı 
tamamlanarak faaliyete başlanmıştır. 
 
Küçük Sanayi Siteleri: 1986 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nin 
328.000 m²’lik kısmı Küçük Sanayi Sitesi’ne ayrılmıştır. İlk olarak 350 
işyeri kapasiteli olarak düşünülen sitede, işyeri sayısı daha sonra 408’e 
çıkarılmıştır. Tamamlanarak teslim edilen 272 işyerinde 171 tamirci, 8 
zirai aletler tamircisi, 58 demirci, 35 sobacı hizmete girmiştir. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulan Küçük Sanayi Sitesi’nin yanı sıra 
Kağızman’da 100 işyeri kapasiteli ve Sarıkamış’ta 79 işyeri kapasiteli 
Küçük Sanayi Siteleri kurulmaktadır. 

6.4. Ticaret 
 
Kars ili bulunduğu konum sebebiyle çok eski tarihlerden itibaren önemli 
bir ticaret merkezi olmuş ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunmuştur. 
Kars özellikle İran tarafından gelen ve Kars-Erzurum-Trabzon Limanı 
güzergahı üzerinden yapılan Asya-Avrupa ticaretinin önemli bir 
durağıydı. 

 
Kars Bait Industry: Located within the boundaries of the city center, the 
factory was established in 1969, and started to be active in 1975. The 
factory was managed like a public economic enterprise till 1993, and then 
it has been privatized. Production capacity of the factory was increased to 
26000 tones per year from 16000 tones per year in 1994. There are 20 
workers employed in the factory, 3 of which are working in the 
administrative section. 
 
Kars Cement Industry: Factory was established in 1977, and it was 
privatized in 1996 by Çimentaş İzmir Cement Factory. Located at the 11th 
km. of the Kars-Erzurum Main road, the factory is built on a 474.956 m² 
of land, 12.198 m² of which form the production departments. 2754 m² of 
the factory land is occupied for administrative issues. Annual production 
capacity of the factory is 210.000 tones of clink and 250.000 tones of 
cement. This production capacity was increased to 330.000 tones and 
400.000 tones respectively in 1999. There are 110 workers and 85 
administrative personnel employed in the factory now. 
 
Çelikler Meat and Chicken Industry: Kars Meat Combine under Meat 
and Fish Institution built in 1972 was converted into a privatized industry 
from a public economic enterprise in 1995. Factory is located within the 
borders of Kars Province, and 110 of 700 acres of factory land are used 
for production. 
 
There are 30 cold air stores, shocking units, slaughter houses, delicatessen 
production units, and by-product production units in the combine. 
Additionally, there are modern and hygienic barns with a capacity for 
7000 livestock in the complex. 99 people are working in the factory, 79 of 
which are the workers, and the rest are the officials. 
 
Kars Organized Industry Zone: Practice of organized industrial zones 
was started to take place in undeveloped regions of Turkey in order to 
sustain a balanced development by giving support and attracting 
investments to these regions.  
 
For this purpose, 17 factories were built in Kars Organized Industry Zone 
establishment of which was started in 1976. Additionally, there is an 
administration building, an apprenticeship school, houses provided for 
workers, and a cafeteria within the industrial complex.  
 
Small Industrial Sites: 328.000 m² of the Organized Industry Zone was 
separated for small scale industrial establishments in 1986. Site thought to 
have 350 firms is now hosting 408 firms within the boundaries of this 
complex. 171 repairmen, 8 agricultural tools repairer, 58 ironmongers, 
and 35 stove masters are working at the site. 
 
Additionally, there are Small Scale Industrial Sites in Kağızman with a 
capacity of 100 firms, and in Sarıkamış with a capacity of 79 firms.    

6.4. Trade 
 
Because of the fact that Kars was located on significant trade routes, it 
was an important commercial center since very old times. It was an 
important station especially for the Asia-Europe trade connected with 
Persia and carried out on the route of Kars-Erzurum-Trabzon Port. 
 
Within the historical process, commerce was developed mostly in the 
Russian sovereignty period after the 1878 War of Ottoman-Russian. After 
the invasion, under the ruling of Czardom Russia, Kars was connected to 
the Caucasus transportation network with the railroad. 
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Tarihsel süreçte Kars’ta ticaretin en fazla geliştiği dönem 1878 Rus işgali 
sonrasıdır. İşgal sonrası, Çarlık Rusyası yönetiminde, Kafkasya genel 
valiliğine bağlanan Kars demiryolu ile de Kafkas ulaşım ağına 
bağlanmıştı. Gerek Osmanlı’nın Trabzon Limanı gerekse Rusya’nın 
Batum limanı ile hiçbir bağlantısı olmayan Kars, sadece Tiflis ile 
irtibatlandırılmıştır. Kars’ın tarımsal yapısında gerçekleştirilen 
değişiklikler  ve kullanılan yeni teknikler tarımsal ve hayvansal üretimini 
arttırmış, yörenin artan tarımsal ve hayvansal üretimi, demiryolu aracılığı 
ile bağlı bulunduğu Tiflis’e aktarılmıştır. Bunun dışında Kars’ın başka 
hiçbir Osmanlı kentiyle ya da Rus kentiyle bağlantısı yoktur. Bu durum 
Kars’ın Rusya’ya olan bağımlılığını daha da arttırmıştır. 
 
1920’de Rus ve Ermeni hakimiyetinden ayrılan Kars, Rusya’nın 
sosyalizmi benimsemesi ve dış ticareti kısıtlamasıyla bu ülkedeki pazar 
imkanını kaybetmiştir. Bu da ilin ticari hayatını olumsuz yönde 
etkilemiştir. İşgal döneminde büyük oranda artan tarımsal ve hayvansal 
üretimde de azalma söz konusu olmuştur. 
 
1939’a kadar süren bu olumsuz durum,demiryolunun Erzurum’a ulaşarak 
Kars’ın Anadolu’nun iç bölgeleriyle bağlantı kurmasını sağlamıştır. Bu 
durum il ekonomisi açısından bir dönüm noktası olmuş, buradaki üretim 
yeniden pazara ulaşmıştır. Kars ticari hayatı yeniden canlanmış ve üretim 
değerleri artmaya başlamıştır. 
 
Günümüze gelindiğinde ise, il merkezinde yoğunlaşan ticaretin önemli bir 
bölümünü tarım ve hayvancılık ürünlerinin kapladığı görülmektedir. İlde 
özellikle yaz aylarında canlı hayvan ticareti nedeniyle bir canlılık 
görülmekte ve diğer illere hayvan sevkiyatı yapılmaktadır. Bunun yanında 
Kars ilinden diğer illere et ve et ürünleri, bal, gravyer, kaşar peyniri ve 
diğer süt ürünleri, yün, yapağı, kuru ot ve saman, şeker, karma yem, 
çimento, metal bağlantı elemanları, ayakkabı gibi ilde üretimi yapılan 
birçok ürünün satışı da yapılmaktadır. 
 
Tablo 6.5. Ticaretin çeşidine göre dağılımı 

    (*) Doğrudan turistik olanlar hariç.  
 
İlde üretilen ve yurt çapında bir talebi olan Kars kaşar peyniri ve Kars 
balı, Kars’ın diğer illerle yaptığı ticarette önemli bir paya sahiptir. İlde 
imalat sanayi tesislerinin az olması, temel tüketim maddelerinin büyük bir 
oranının dışarıdan karşılanmasına neden olmakta olup bu da Kars’ı diğer 
illere bağımlı hale getirmektedir. 

Kars was connected only to Tbilisi, because there were no other 
connections with Trabzon Port of the Ottoman Empire and Batum Port of 
Russia. Developments in the agricultural structure of Kars were resulted 
in an increase in agricultural production and stock breeding, and excess 
amount of the production started to be transported to Tbilisi by railway. 
Kars didn’t have another connection with other cities of Ottoman Empire 
and Russia. Under these circumstances, Kars became totally dependent to 
Russia. 
 
Kars leaving the Russian and Armenian dominance in 1920 lost its chance 
to take a part in the Russian market, because Russian market was put 
under restraint after the adoption of socialism in the country. 
 
This negative situation went on till 1939, and making new connections 
with interior regions of Anatolia became inevitable. Connection with 
Anatolia over Erzurum railway was a turning point in the economical 
history of Kars. Commercial life in Kars revitalized again and production 
capacity was increased in return. 
 
Today, it can be seen that a large part of the commercial activity taking 
place in the city center is formed of agricultural and animal products. 
Within the summer season, trading of live animals take place in the city, 
and these animals are also marketed to other cities. Additionally, trading 
of different kinds of products like meat and meat products, honey, 
gruyere, cheese, milk products, wool, dry grass and straw, mixed bait, 
cement, metallic ties, and shoes take place in the city. 
 
Table 6.5. Types of Trade 
 

    (*) Except the ones for tourism purpose 
 
Kars cheese and Kars honey demanded throughout Turkey and produced 
in the city has an important share in intercity trade. Because of the fact 
that there are only an insufficient number of production units in the city, 
basic needs are being met from other cities. This in return makes Kars 
dependent to other cities. 
 
There is a vegetable and fruit marketplace in the city center and 
Sarıkamış. Products brought from different cities of the country are being 
sold throughout the city in accordance with the free market conditions. 

Cinsi Kuruluş 
(Dükkan) 

Çalışan 
Sayısı 

Toptan Ticaret 333 750 
Gıda Satış 230 400 
Gereğinde Ticaret (Giyecek, Ev Eşyası, Şahsi 
Eşya) 310 570 
Büro- Mesleki Hizmet Özel Şahıs Hizmetleri 325 510 
Lokanta - Otel - Kahvehane (*) 88 550 
Hamam 4 15 
İnşaat Malzemesi 115 210 
DİĞER (Şahsi Servis ve Özel Eşyalar Satış) 59 90 
Petrol - Gaz – Yakacak 47 140 
Oto Yedek Parça Zirai Alet Satış 54 140 
Dayanıklı Tüketim Servis-Tamir 18 35 
Ardiye Depo (Soğuk Hava) 1 5 
TOPLAM 1584 3415 

Type Firms Number of 
workers 

Wholesaling 333 750 
Food Market 230 400 
Basic Needs (Clothing, Furniture, Personal 
Property) 310 570 
Office-Professional Service-Private Services 325 510 
Restaurants-Hotels-Coffeehouses (*) 88 550 
Baths (Hamam) 4 15 
Building Materials 115 210 
OTHER (Personal Service and Private 
Property) 59 90 
Petrol - Gas – Fuel 47 140 
Automobile Spare Parts and Agricultural 
Tools 54 140 
Durable Consumption Service-Repair 18 35 
Warehouses (Cold Air) 1 5 
TOTAL 1584 3415 
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İl merkezinde ve Sarıkamış’ta yaş sebze ve meyve hali bulunmaktadır. 
Yurdun değişik yerlerinden buraya getirilen ürünler serbest piyasa 
şartlarına uygun olarak il geneline satılmaktadır. 
 
Tablo 6.6. Kars İli Ticaret ve Sanayi Odasına Bağlı Meslek Grupları 
 

Meslek Grubu Hakiki Şahıs Hükmi Şahıs Toplam 
Canlı Hayvan Tacirleri 
Grubu 

185 55 240 

Hayvani Madde ve 
Mahsulleri Grubu 

70 25 95 

Hububat-Bakliyat 
Grubu 

62 18 80 

Manifatura-Tuhafiye 
Grubu 

125 21 146 

Madeni Eşya-Hırdavat 
Tacirleri Grubu 

220 35 255 

Banka-Kırtasiye-
Eczacı Tacirleri Grubu 

150 210 360 

Yiyecek Maddeleri 
Grubu 

148 35 183 

Müteahhitler Grubu 240 150 390 
Sanayiciler Grubu 45 75 120 
Eğlence Yerleri Grubu 40 30 70 
Keresteciler Grubu 75 25 100 
Toplam 1360 679 2039 

6.4.1. Dış Ticaret 
 
Kars ilinin coğrafi konumu itibariyle dış ticaret potansiyeli çok fazla olsa 
da, bu potansiyel pek kullanılmamaktadır. Ermenistan’a açılan Akyaka 
sınır kapısı siyasi sebeplerden ötürü kapatılmış ve Türkiye Ermenistan ile 
olan ticari ilişkileri dondurulmuştur. 
 
İlin ticari hayatını sekteye uğratan bir diğer konu da yapımı sürekli 
gündemde olan fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen Kars-Tiflis 
demiryoludur. Bu projenin hayata geçmesi durumunda Türkiye’nin Orta-
Asya Cumhuriyetleri  ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ticari 
ilişkilerinde önemli bir adım atılacaktır. 
 
Günümüzde ise Kars’tan İran, Nahçıvan, Gürcistan ve Azerbaycan’a 
ihracat yapılmaktadır. İhraç edilen başlıca mallar; un, makine halısı, 
çimento, kristal şeker, ponza taşı, cam eşya, alçı, turunçgiller, patates, 
makarna, ve çikolatadır. İhraç edilen bu malların çok az bir bölümünün 
üretimi ilde yapılmaktadır. 
 
İthalat yapılan ülkeler arasında Rusya, Azerbaycan, Litvanya, İran, 
Hollanda ve Gürcistan yer almaktadır. İthal edilen mallar ise; kimyevi 
gübre, deri, ot ve sap toplama makineleri, sığır eti, inşaat malzemeleri, 
boru ve el aletleri, konteynır, taş kömürü, ve yakacak odundur. 

 
Kars’ta bir de ticaret borsası bulunmaktadır. 2001 yılı itibariyle bu odaya 
kayıtlı üye sayısı 1008’dir. Kars’ta ayrıca 23 ayrı meslek ve sanatkar 
odasının birleşmesiyle oluşmuş bir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
mevcuttur. Bu birliğe kayıtlı toplam 16.209 üye bulunmaktadır. 

6.5. Hizmetler 
 
Kars il merkezinde genel idari hizmetlerde çalışan sayısı 4005 olarak 
tespit edilmiştir. 

 
Şekil 6.1. Kars kaşarı ve balı 

Figure 6.1. Kars cheese and honey  
 
Table 6.6.Profession Groups under the Kars Chamber of Commerce and 
Industry 
 

Profession Group True 
Individual 

Judicial 
Individual 

Total 

Live animal 
Merchandising 

185 55 240 

Animal Products 
Group 

70 25 95 

Cereals-Leguminous 
Group 

62 18 80 

Manufacturing-
Millinery Group 

125 21 146 

Metallic Objects-
Ironmongery Group 

220 35 255 

Bank-Stationery-
Pharmacy Group 

150 210 360 

Food Group 148 35 183 
Constructer Group 240 150 390 
Industry Group 45 75 120 
Entertainment Place 
Group 

40 30 70 

Wood Products 
Group 

75 25 100 

Total 1360 679 2039 

6.4.1. Foreign Trade 
 
Regarding the location of Kars, foreign trade potential of the city is 
supposed to be high, however, this potential is not put into use efficiently. 
Akyaka border to Armenia is closed because of the political reasons, and 
trade relations with this country are frozen. 
 
Another challenge regarding the commercial life of the city is the building 
of Kars-Tbilisi railway, which is always in the agenda but somehow is not 
started yet. In case of applying this project, trade relations of Turkey with 
Middle-Asia Republics and Independent States Group will be changed in 
a positive way. 
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6.5.1. Banka ve Kredi Kurumları 
 
Kars’ta 8 banka ve kredi kurumu olarak Esnaf Kredi Kooperatifi ile 
Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. 
 
Mevcut bankalar: 

• Ak Bank 
• Halk Bank 
• HBSC 
• İş Bankası 
• Oyak Bank 
• Vakıf Bank 
• Yapı Kredi Bankası 
• Ziraat Bankası’dır. 

 
Kooperatiflerde 8 kişi olmak üzere bankalarda 147 kişi çalışmaktadır. 
Ayrıca sigorta kuruluşlarında da 15 kişi çalıştığı tahmin edilmektedir. (6 
sigorta müessesi tespit edilmiştir.) Sektörde toplam 170 kişi 
çalışmaktadır. 

 6.6. Ormancılık 
 
Kars, coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri nedeniyle orman gelişimine 
pek uygun değildir. Buna rağmen  Kars’ta yerel olarak orman varlığı 
açısından zengin bölgeler bulunmaktadır. Kars’taki orman alanı 30.300 
hektar ile il yüzölçümünün yaklaşık %3,3’ünü kaplamaktadır. Bu orman 
arazilerinin büyük bir çoğunluğunu koru ormanları, bunun büyük 
çoğunluğunu ise bozuk koru ormanları oluşturmaktadır. Sarıkamış 
civarındaki orman alanları dünyada çok ender görülen sarı çamlarla kaplı 
olduğu için çok büyük değer taşımaktadır. 
 
İlde toplam orman köyü sayısı 32 olup, bunların 28’i Sarıkamış, 4’ü ise 
Selim ilçesindedir. Orman köylerinde eğitim, sağlık ve diğer altyapı 
tesisleri diğer köylere göre daha düşük seviyededir. Tarımda 
çeşitlenmenin az olması ve sulama suyunun yetersiz olması nedeniyle de 
işsizlik fazladır. 

6.7.  Madencilik 
 
Kars yeraltı zenginlikleri bakımından incelendiğinde çeşit yönünden 
zengin, rezerv yönünden fakir bir ildir. Kars’ta yeraltı zenginliği olarak 
perlit, asbest, arsenik, manyezit, altın, cıva, kalay, krom, demir, kurşun, 
alüminyum, kolesdanya, jips, kaya tuzu, maden suyu, alçı taşı ve ponza 
taşı bulunmaktadır.  
 
Kars Türkiye’deki perlit rezervinin yaklaşık %25’ine sahiptir. İnşaat ve 
gıda sanayinden tarıma kadar birçok alanda kullanılan perlit madeninin, 
işletilememesi il ekonomisi açısından büyük bir kayıptır. Perlit ve kaya 
tuzu hariç diğer madenlerin rezervleri ise çok az miktardadır. 

6.8. Turizm 
 
Kars kent merkezinde ve il sınırları dahilinde tarihi ören yerlerinin ve 
mesire yerlerinin olması ve sınır ili olarak uyandırdığı ilgi Kars’ın turizm 
potansiyelini hareketlendirmektedir. 
 

Today, foreign trading from Kars to Persia, Nahçıvan, Georgia, and 
Azerbaijan is being made, and main products traded to these countries 
are: flour, carpet machinery, cement, crystal sugar, pumice, glass objects, 
plaster, citrus fruits, potatoes, macaroni, and chocolate. A small part of 
these exported products are produced in the city.  
 
Chemical fertilizer, leather, grass and straw gathering machine, cattle 
meat, building materials, pipes and hand tools, container, coal, and wood 
are imported from Russia, Azerbaijan, Latvian, Persia, Holland, and 
Georgia.                
 
There is a trade exchange in Kars, which has 1008 members according to 
records of 2001. Additionally, there is a Chamber for Tradesmen and 
Craftsmen, which has 16.209 members in total.    

6.5. Services 
 
It’s been stated that there are 4005 people working for general 
administrative services in the city center of Kars.  

6.5.1. Banks and Credit Institutions 
 
There are 8 banks and two credit institutions, which are Tradesmen Credit 
Cooperation and Agricultural Credits Cooperation in Kars. 
 
Existing banks are:  

• Ak Bank 
• Halk Bank 
• HBSC 
• İş Bank 
• Oyak Bank 
• Vakıf Bank 
• Yapı Kredi Bank 
• Ziraat Bankası. 

 
147 people are working in the banks, and 8 people in the cooperatives. 
Additionally, 15 people are working in insurance companies, which make 
a total of 170 people working in this sector. 

6.6. Forestry  
 
Kars is not appropriate for forestry as regards its geographical location 
and climatic conditions. However, there are rich forestation zones in Kars 
locally. 3.3 % of the city land is covered with forests, which forms 30.00 
hectares of forestation area. A large part of these forests are formed of 
grove forests, most of which are damaged. Forests nearby Sarıkamış are 
covered with yellow pine trees, which can be seen rarely in the world. 
Therefore, these forests are very important considering the ecological 
aspects of the region. 
 
Total number of the villages in the forests is 32, 28 of which are in 
Sarıkamış, and the rest are in Selim District. Education, health, and 
infrastructure utilities are insufficient when compared with the other 
villages. Unemployment ratio is high in these regions because of the 
insufficiencies in agricultural diversification and irrigation. 
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Ayrıca Sarıkamış ilçesi ormanları ve kayak pisti ile kış sporları için 
önemli bir merkez olmaktadır. Kars’ta İl Turizm, Turizm Danışma 
Müdürlükleri ile Kültür ve Turizm Derneği turistlere yardımcı olmaktadır. 
Merkezde ayrıca iki turizm operatörü vardır. 
 
Ülke içinde çeşitli seyahat acenteleri yöreye 1-2 haftalık turlar 
düzenlemektedir. Kars’ta geceleme ve konaklama tesisleri bugün için 
yeterlidir. Kars’a batıdan gelen turistler geceyi Kars’ta geçirdikten sonra 
Ani Antik yerleşmelerini gezmekte sonra genellikle Iğdır üzerinden Doğu 
Beyazıt ve Van’a gitmektedirler. Karadeniz’den gelen turistler genelde 
Artvin üzerinden Kars’a gelip Ani’yi gezmekte, dönüşü Erzurum veya 
Iğdır-Doğubeyazıt-Van üzerinden yapmaktadırlar. 

Tablo 6.7. Turizm Belgeli Tesisler 
 

Otel Oda Sayısı 
Simer Otel 310 
Otel Karabağ 102 
Otel Güngören 58 
Halitoğulları Otel 24 
Arkan Arıkan Motel 64 

 
Lokanta ve Restoran olarak ise; Karabağ Restoranı, Güngören Restoran, 
Arkan Arıkan Restoranları sayılabilmektedir. Ayrıca belediye belgeli 6 
adet birinci sınıf otelde toplamda 299 yatak vardır. Yine belediye belgeli 
4 adet lokanta bulunmaktadır. 
 
Bu sektörde son yıllarda artan pavyon kulüplerde de 100 kişi çalıştığı 
tahmin edilmektedir. Kentte 6 adet pavyon bulunmaktadır. Böylelikle 
turizm sektöründe yaklaşık 240 kişinin çalıştığı düşünülmektedir. 

6.7. Mining 
 
Kars is a very rich city in variety of underground resources, but is poor in 
reserve of these resources. Asbestos, perlit, arsenic, gold, mercury, tin, 
chrome, iron, lead, rock salt, mineral water, and pumice are the 
underground resources that can be found in Kars. 
 
Approximately, 25 % of perlit reserves of Turkey are in Kars. Treatment 
of perlit mine that can be used in building, agricultural and food industries 
would have contributed to the urban economy.  

6.8. Tourism 
 
Historical sites and excursion spots within and out of the borders of the 
city, and its condition of being a border city activate the tourism potential 
in Kars. 
 
A variety of tourism agents in the country are organizing tours for 1-2 
weeks long, and number of the hotels in Kars seems sufficient for now. 
Tourists coming from west generally spend one night in Kars, and go to 
East Beyazıt and Van over Iğdır after visiting historical site in Ani. 
 
Tourists coming from Black Sean Region generally stop by Kars to visit 
Ani, and they turn back over Erzurum or Iğdır-East Beyazıt-Van route. 
 
Additionally, Sarıkamış district is a very important center considering the 
forests nearby and potential for winter sports. Directorates of Tourism, 
Tourism Information, and Culture and Tourism Associations are giving 
help to tourists in Kars. There are also two tourism operators in the city 
center.       

Table 6.7. Certified Hotels in Kars 
 

Name of the Hotel Number of Rooms 
Simer Hotel 310 
Hotel Karabağ 102 
Hotel Güngören 58 
Halitoğulları Hotel 24 
Arkan Arıkan Motel 64 

 
Güngören, Karabağ, Arkan Arıkan restaurants, and four other restaurants 
certified by the municipality are giving service in the city. There are also 
six hotels certified by the municipality with a capacity of 299 beds. 
 
There are six night clubs in the city, in which approximately 100 people 
are working. Therefore, it’s been calculated that 240 people are working 
in tourism sector. 
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7. KENTSEL ALAN KULLANIMI 
 
Kars’ın bugünkü makroformu ve kentsel kullanışları Osmanlı ve Rus 
dönemlerindeki gelişimler üzerine kurulmuştur. Hem Osmanlı hem de 
Rus dönemindeki kentsel gelişmeler aynı zamanda kentin kimlik 
oluşumuna da büyük katkıda bulunmuştur. 
 
Kars’ın simgesi olan Kars Kalesi, kentin çekirdeği konumunda kentin 
dominant yapısıdır. Kars, eski ve yeni kent olarak iki bölümden 
oluşmaktadır. Eski kent kalenin güneyinde dik yamaçlı tepelik alanda ve 
kalenin eteklerinde yayılır. Eski kentin çekirdeğini Kaleiçi Mahallesi 
oluşturur. İç kale çevresinde başlayıp, Kars suyu vadisi boyunca uzamış 
eski kentin en önemli özelliğini dar ve organik yapılı sokaklar oluşturur. 
Evler düz toprak  damlıdır.  
 
Rus döneminde ise bu eski kent dokusu, Kars çayını aşan Taşköprü 
yanındaki yine eski dokunun uzantısı olan Sukapı mahallesi ve çevresi ile 
olduğu gibi bırakılmış, güneye doğru Tahtdüzü denen ovaya yayılan 
ızgara planlı (grıd-iron) yeni bir “Garnizon Kent” kurulmuştur.  
 
Garnizon kentlerin eski kenti olduğu gibi bırakıp ayrı bir yerde yeni 
kentin kurulması çağın bir geleneği idi. Bu eğilim Gümrü ve Tiflis gibi 
Aşağı Kafkasya’nın bazı önemli kentlerinde de görülmektedir. 19. 
yüzyılın ikinci yarısında ızgara plan anlayışına uygun olarak birbirini dik 
kesen geniş kaldırımlı caddeleri, büyük parkları ile yeni bir kent düzeni 
oluşturulmuştur. Plan hemen realize edilmiştir. Yapılar, Orta Rusya ve 
Avrupa mimarisinin (Baltık) yanında yerel Ermeni taş işçiliğinin de 
izlerini taşımaktadır.  
 
Resmi ve dini yapılarda özellikle Rus etkisi geleneksel konut mimarisinde 
de mahalli Hıristiyan etkisi açıkça görülmektedir. Konut yapıları bir veya 
iki katlıdır. Dini ve resmi yapılarda Avrupa klasik mimari tarzının daha 
sadeleştirilerek Rus geleneğine göre yorumlanması ile özgün bir yapı 
üslubu ortaya çıkmıştır. 
 

 
Şekil 7.1. Rus mimarisinden bir örnek 

Figure 7.1. An example from Russian architecture 
 
Birbirini dik kesen geniş caddeleri ile ızgara planlı kentin yapı adalarının 
geometrik karakterine uygun olarak yapılar da dikdörtgen formlarda 
tasarlanmıştır. Yapılar, yapı adalarını kitlesel açıdan kesintisiz bir yapı 
hattı oluşturacak biçimde oluşur. Adalarda düzgün cephe hattını bozacak 
aralar veya hiza bozacak çıkmalar yoktur. Adalardaki düzgün hatların 
ortaya koyacağı monotonluk, bina cephelerine verilen hareketlilik ve 
cephe süslemeleri ile giderilmiştir.  

7. URBAN LAND USE 
 
Current macro form and urban land use patterns of Kars are built in 
accordance with the developments of Ottoman and Russian Periods. 
Urban developments that took place within the Ottoman and Russian 
periods are also contributed to the formation of urban identity. 
 
The Citadel symbolizing Kars is the most dominant structure of Kars, and 
forms the nucleus of the city. Kars is made up of two districts, one is the 
old and the other is the new district of the city. Old city is at the southern 
foots of the citadel, main characteristics of which is its wide and organic 
type of streets. Nucleus of the old city is the Kaleiçi District, in which flat 
roofed houses take place. 
 
Old city, Sukapı district near the Kars River, and its surroundings were 
abandoned within the Russian period, and a garrison city was built on the 
southern part of the city. This part is named as Tahtdüzü, and the new 
settlement was built in grid type.  
 
Leaving the old city and building a new one close to it was a tradition of 
that period. This tendency can be seen in some important cities of the 
Lower Caucasus like Gümrü and Tbilisi. In the second half of the 19th 
century, a new city was built with its grid type of order and perpendicular 
streets with wide sidewalks. Structures of that period carry the properties 
of Middle Russian and European architectural styles in addition to the 
local Armenian stone masonry. 
 
Russian impression can be seen in the architecture of official and 
religious structures, whereas Christian impression can be seen in the 
architectural style of the residential units. By simplifying classical 
European architecture and interpreting Russian traditions in official and 
religious structures created an authentic building style in Kars. 
 

 
Şekil 7.2. Saat Kulesi 

Figure 7.2. Clock Tower 
 

In relation with geometric characteristics of the building blocks in the 
Russian Grid, structures were designed in rectangular forms. Continuity 
in the periphery of the building blocks was provided by arranging these 
structures in attached order. There are no bow-windows or spaces 
incongruous to the straight line of the façades. Monotonies that could 
have appeared as a result of this straightness at the facades were ceased 
by making ornaments and giving vivacity on these facades. 



1. INTRODUCTION 

 

Devri simgeleyen bazı anıtsal yapılar yıkılmış olmakla birlikte bugün 
Fethiye cami olarak ibadete açık olan Büyük kilise Rus dini Ortodoks 
mimarisine önemli bir örnek teşkil etmektedir.  
 
Caddelere paralel olarak sıralanmış yapıların hemen hemen aynı 
yükseklikte olmaları ve cephe bezemeleri ile bu yataylığın monotonluktan 
kurtarılarak vurgulanması mimari estetik açısından son derece başarılıdır. 
Resmi yapılardaki ortak elemanlardan biri de balkonlardır. Bu balkonlar 
bitkisel motiflerle işlenmiş demir payandalarla yada ray profillerle 
taşınmaktadır. Bu balkonlar ağır taş cepheler üzerinde hafiflikleri ile 
dikkati çeken cephe elemanlarıdır. Binalarda taş malzeme tabii renkleri ile 
aynen kullanılabildiği gibi sarı ve beyaz pastel tonlarda boyanmış 
cepheler de bulunmaktadır. Kesme taş kaplamalarda ön cephelerde 
andezit, yan cephelerde ise bazalt kullanımı genelde bütün yapılarda 
görülmektedir. Binaların giriş kapılarında saç malzeme ile kaplı beşik çatı 
formunda giriş saçakları bulunmaktadır. Bina çatıları kırma çatı olup 
saçakları cephelerden taşmaz. Bina cephe üst kotunda silmelerle 
sınırlandırılmış olmaları, insan ölçeğinde çatıların algılanmasını 
önlemektedir. 
 

 
Şekil 7.2. Karakol 

Figure 7.2. Police Station 
 
Konut adalarındaki  ticari yapılar da tek ve iki katlı olarak 
tasarlanmışlardır. İkinci katları genellikle konut olarak kullanılmıştır. 
Ticari yapılarda genelde vitrin kullanımına yönelik olarak kapı ve 
pencereler konutlarındakine göre daha geniş tasarlanmıştır. Cepheleri 
süsleyen geometrik ve bitkisel motifli ağır taş işçiliğine ticari yapılarda da 
rastlanmaktadır.   
 
Kars’ta kentsel alan içerisinde; Kale, Askeri Alanlar, Kars Çayı, 
Demiryolu ve İstasyon kent formunu ve peyzajını etkileyen önemli 
mekansal elemanlardır. Bunlara ek olarak kent sınırlarına birleşik 
durumda olan Şeker fabrikası, Çimento fabrikası, Kafkas Üniversitesi ve 
Havaalanı hep birlikte kent makroformunu etkileyen ve büyümesini 
sağlayan diğer marjinal elamanlardır. Son yıllarda sanayi Bölgesi de kent 
makroformunu etkileyen dış elamanlara katılmıştır. Kenti çevreleyen bu 
dış elemanlar kent yayılımın da ana eşiklerini teşkil etmektedirler. 
 
Kentin kuzeyinde tepe üstünde konumlandırılmış olan Kars Kalesi kente 
hakim bir siluet elemanıdır. Kars kenti kalenin güney-doğu eteklerinden 
itibaren yayılma göstermektedir. Kars çayı Kale’nin kuzeyindeki vadiden 
Güney-batıya doğru inmekte ve şehri, güneyinde planlı, kuzeyinde 
plansız yerleşmeler olarak ikiye bölmektedir. Demiryolu ise kentin 
güneyinden kısmen Kars çayına paralel olarak geçerek Kars’ı bölmekte, 
batıda Erzurum istikametinden doğuda Akyaka’ya doğru gitmektedir. 

Some of the monumental structures representing this period were 
demolished, but Fethiye Mosque, which was a church in the Russian 
Period, is one of the most significant examples of the Russian Orthodox 
architectural style. 
 
Structures built parallel to each other are at similar heights; but, with the 
help of the adornments of the facades, escaping from horizontal 
monotony was facilitated, and this application is very successful 
considering the architectural aesthetics. 
 
Another common element in official structures is the balconies. These 
balconies are supported by iron props embroidered with flower motifs. 
Considering the massive stone façades, these balconies attract attention 
with their lightness. 
 
There are some façades painted in yellow or white colors, and some of 
these stone facades are remained in their original color. In most of the 
structures, stone coated front façades are made up of andezit, and basalt is 
used on the sides.  
 
There are cradle formed eaves at the entrances of the houses coated with 
iron sheets. Roofs of the buildings have a broken form, and the eaves do 
not exceed the façades. Roofs can not be perceived from the street at 
human scale. 
 
Buildings designed for commercial use within the residential blocks are 
generally single or two storey buildings. Second storey of these buildings 
is used for residential purposes. For shop window use, doors and windows 
of these buildings are designed much wider than the residential 
buildings’. Geometric stone masonry with flower motifs can also be seen 
on the façades of these commercial buildings. 
 

  
Şekil 7.3. Osmanlı Dokusu 

Figure 7.3. Ottoman Pattern 
 
Some important spatial elements impacting on the urban form and 
landscape of Kars are the Citadel, military zones, Kars River, railway, and 
rail station. Additionally, sugar factory, cement factory, Caucasus 
University and the airport are other marginal elements facilitating urban 
development and effecting urban macro form. Industrial zone also affects 
tendencies in the urban development patterns. These elements 
surrounding the city form the main thresholds in urban sprawl. 
 
Kars Citadel located at the northern part of the city is a dominant element 
creating the silhouette of the city. The city starts to sprawl from foots of 
the citadel to the southeast. Kars River flowing down from the valley at 
the north of the citadel to southwest divides the city into two parts, one 
consists of the planned development pattern at the south, and other is the 
unplanned settlements at the north. Railway is also dividing the city into 
two parts, going parallel to the Kars River in some places at the south. 
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Kent makroformunda eşik oluşturan bir başka eleman olan Askeri Alanlar 
şehrin içerisinde ve kuzeyinde geniş alanlar kaplayarak Kars’ı bölmekte, 
yeşil doku içerisinde eski tarihi binalar ile ilginç bir peyzaj değeri 
yaratmaktadır.  
 
Kentin güneybatısında Şeker fabrikası, et kombinası daha sonra Batıda 
geniş üniversite alanı bulunmakta, üniversite alanının üzerinde 
(Kuzeyinde) Erzurum yolu üzerinde batıya doğru Küçük Sanatlar Sitesi 
ve Organize Sanayi Bölgesi yer alırken  Organize Sanayi Bölgesi 
kuzeyinde Çimento fabrikası yer almaktadır. Şeker fabrikasından daha 
güneyde yer alan Havaalanı kent makroformunun dışında kalmakla 
birlikte oluşturduğu ivme ile kenti güneye doğru çekmektedir. Kuzey 
doğu istikametinde ise tek önemli kuruluş kent terminalidir.  
 
Kentin içinde ticari ve idari aktivitelerin yer aldığı merkez tekdir. Kent 
makroformu kompakt bir yapıda olduğundan alt merkezler oluşmamıştır. 
Kentsel faaliyet alanları esas kentin ızgara dokusu içinde yer almaktadır. 
Kent merkezini teşkil eden bu alanlarda yollar birbirine diktir.  
 
Kentin iç ulaşımının kuzeybatı-güneydoğu aksında birbirine paralel; Ordu 
caddesi, Gazi Muhtar Ahmet Paşa caddesi, İstiklal caddesi, Kazım 
Karabekir caddesi, Pazar caddesi, İstasyon caddesi yer almaktadır.  
 
Trafik yoğunluğu açısından en yoğun cadde; Erzurum-Arpaçay trafiğini 
de kısmen yüklenen ve yukarıda sayılan caddelere dik birleşen Faikbey 
Caddesidir. Bu caddeden sonra trafiği yoğun ikinci cadde Faikbey’e dik 
Kazım Karabekir Caddesi’dir. Kentin yoğun ticaret aksı bu cadde 
üzerinde yer almaktadır. 
 
Yakın zamanda kent çevresinde gerçekleşen çeşitli kuruluşlar kent 
makroformunu yayarak değiştirmişlerdir. Bunlar başlıca;  
 
Kenti batı ve güneye doğru yayan Üniversite, Başbakanlık Konutları, 
Organize Sanayi Bölgesi, Havaalanı ve kenti güneyden çevreleyen Çevre 
Yoludur. 

Another threshold in urban macro form is the military districts occupying 
large areas within and at the north of the city. These areas are also 
dividing Kars, and creating interesting landscaping with its green areas 
and historical buildings. 
 
There is a sugar factory and a meat combine at the southwest, a university 
area at the west, and a small handicrafts site, an organized industry zone 
and a cement factory at the northwest of the city. Airport located at the 
southern parts of the city is out of the urban macro form, but it accelerates 
the tendency of developing to south. The only important establishment at 
the northeast of the city is the terminal. 
 
There is only one center in which commercial and administrative issues 
take place in the city. Because of the fact that the urban macro form has a 
compact structure, formation of sub-centers didn’t take place. Urban 
activity area is within the Russian grid part of the city, where all of the 
roads are perpendicular to each other. 
 
Inner city transportation is made on Ordu, Gazi Ahmet Muhtar Pasha, 
İstiklal, Kazım Karabekir, Pazar, ans İstasyon Streets, which are parallel 
to each other on the northwest-southeast axis. 
 
The most crowded street is Faikbey Street, which also carries Erzurum-
Arpaçay traffic load, and conjuncts perpendicularly with the mentioned 
streets above. Second crowded street is KAzım Karabekir Street 
perpendicular to Faikbey Street. Axis of commercial activities of the city 
places on this street. 
 
New institutional developments that took place in recent past is also 
chancing the urban macro form; these are the university affecting western 
and southern parts of the city, residences of the premiership, organized 
industry zone, airport, and peripheral road surrounding the south of the 
city.                                                
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8. ULAŞIM VE ALTYAPI 

8.1. Ulaşım 
 
Kars, Anadolu’yu Asya’ya bağlayan önemli bir kavşak noktasıdır. Ulaşım 
açısından stratejik bir işleve sahip olan il, yüzyıllar boyunca, Akkaya-
Doğu kapı üzerinden Kafkasya’ya açılan bir pencere; Aras nehri 
üzerinden Çin’in ortalarına kadar dolaşan tarihi İpek Yolu’nun 
Anadolu’daki en önemli son durağı olma özelliğine sahip olmuştur. İlde 
ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Kars’ın 
komşu illeri Erzurum, Iğdır, ve Ardahan’a doğrudan, Ağrı’ya da hem 
Iğdır hem de Horasan üzerinden karayolu ulaşımı bulunmaktadır. 
Karadeniz illeriyle olan bağlantısı Ardahan ve Göle olmak üzere iki ayrı 
yönden sağlanmaktadır. 
 
Tablo 8.1. Ulaşım sektöründe kamuda çalışanlar 

Kurum Çalışan Sayısı 
D.D.Y. 152 
D.H.M.İ. 52 
T.H.Y. 11 
TOPLAM 215 

8.1.1. Karayolu 
 
Erzurum’un üzerinden gelerek doğuya uzanan yol, Kars’ın en önemli 
karayolu bağlantısıdır. Bu yol Karakurt’ta ikiye ayrılarak biri kuzeye 
diğeri doğuya yönelir. Kuzeye yönelen Sarıkamış ve Selim ilçelerinden 
geçerek il merkezine ulaşır. Doğuya yönelen yol ise Karakurt üzerinden 
Kağızman’a oradan da Iğdır il merkezine ulaşır. 

Tablo 8.2. Kars ilinde yıllara göre motorlu araç sayısı 
Taşıt Türü 1970 1980 1992 1999 2001 
Otomobil 254  1343 4311 5181 5652 
Minibüs 38 339 778 768 1115 
Otobüs 52 185 327 301 375 
Kamyonet 93 274 339 707 1049 
Kamyon 378 793 1105 1445 1247 
Motosiklet 58 89 273 423 313 
Traktör - - 5345 7026 7642 
Jeep - - 150 147 - 
Diğerleri 44 66 75 227 303 
Toplam  917 3089 12703 16225 17696 
 
 
İlin diğer önemli bağlantısı Kars’tan çıkan ve kuzeye yönelen ikinci ana 
yoldur. Bu yol üzerinden, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinin yanı sıra 
Ardahan ili’nin de ulaşımı sağlanır.  
 
Kars’tan çıkıp güney- doğuya yönelen bir başka yol üzerinden Digor  
ilçesine ve oradan da Iğdır iline ulaşılır. Kağızman ilçesine ise Kars 
Erzurum karayolunun 14. km’sinden  güneye yönelerek gidilir. Kars’ın 
Ermenistan ile karayolu bağlantısı 10 km’lik Akyaka-Doğukapı üzerinden 
sağlanmaktadır. 
 
İl 670 km’lik karayolu ağına sahiptir. Bu yolu 482 km’si asfalt, 11 km’si 
stabilize olmak üzere 493 km’si devlet yolu, 126 km’si asfalt, 51 km’si 
stabilize olmak üzere 177 km’lik kısmı da il yoludur. İl karayolu ağının 
%90,7’si asfalttır. 

8. TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE 

8.1. Transportation 
 
Kars is an important conjunction point that connects Anatolia with Asia. 
Having a strategic function in transportation, the city was once an 
important station in the ancient Silk Road, serving as a trading post and 
caravanserai for merchants' camel caravans traveling between east and 
west. Transportation of the city is made by highway, railroad, and airway. 
It has a railway and highway connection with its border neighbor, 
Armenia. There is a direct transportation opportunity to the neighboring 
cities are Erzurum, Iğdır, Ardahan, and an indirect highway connection to 
Ağrı over Iğdır and Horasan. Connection with the Black Sea region is 
provided by two ways over Ardahan and Göle. 
 
Table 8.1. Public Workers in Transportation Sector 

 Institution Number of workers 
D.D.Y. 152 
D.H.M.İ. 52 
T.H.Y. 11 
TOTAL 215 

8.1.1. Highways 
 
Most important highway connection of Kars is the road coming from 
Erzurum, and going to north and east directions at the Karakurt 
conjunction. This road passes through Sarıkamış and Selim Districts 
before the city center. Second road going to east direction over Karakurt 
passes through Kağızman and reaches the city center of Iğdır.  

Table 8.2. Number of Motor vehicles in Kars 
Type of the vehicle 1970 1980 1992 1999 2001 
Automobile 254  1343 4311 5181 5652 
Minibus 38 339 778 768 1115 
Autobus 52 185 327 301 375 
Pickup 93 274 339 707 1049 
Truck 378 793 1105 1445 1247 
Motorcycle 58 89 273 423 313 
Tractor - - 5345 7026 7642 
Jeep - - 150 147 - 
Others    44 66 75 227 303 
Total  917 3089 12703 16225 17696 
 
Another important connection of the city is the second highway going out 
of the city to the north direction. This highway provides transportation to 
Akyaka, Arpaçay, Susuz districts and Ardahan city.  
 
By another road going out of Kars to the southeast direction reaches to 
Digor district and Iğdır city. At the 14th km. of Kars-Erzurum Highway, 
there is a turn to Kağızman district. Highway connection with Kars-
Armenia is made by the road at the 10th km. of Akyaka-Doğukapı way. 
 
City has 670 km. of road network, 493 of which is state road. 482 km. of 
these state roads are made of asphalt and 11 km. of are stabilized. Rest of 
the 177 km. is city roads, 126 km. of which are asphalt, and the remaining 
is stabilized, which means that 90.7 % of city roads are made of asphalt. 
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8.1.2. Demiryolu 
 
İlin demiryolu taşımacılığı 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin 
kuzey demiryolu hattını oluşturan Haydarpaşa-Kars bağlantısının 
noktalandığı Kars Garı ilk kez 1890 yılında Şark Demiryolları adı altında 
hizmete açılmıştır. Erzurum-Horasan arası 1949, Horasan-Sarıkamış ve 
Sarıkamış-Kars arası da 1961 yılında yeniden yapılmıştır. Yurt 
genelindeki 8163 km’lik ağın %2’lik bölümüne eşlenik 167 km 
uzunluğundaki demiryolu hattı Kars ili sınırları içindedir. 
 
Tablo 8.3. Yıllara göre Kars demiryoluyla taşınan yolcu sayısı ve bagaj 
durumu 
Yıllar Giden Yolcu Giden Bagaj (kg) Gelen Bagaj (kg) 
1994 118.230 81.080 24.480 
1995 90.800 122.110 35.630 
1996 89.126 46.100 28.714 
1997 90.537 114.450 37.615 
1998 90.836 102.502 43.417 
1999 97.153 50.427 66.154 
2000 89.462 65.903 61.518 
2001 64.418 55.686 77.856 
 
Türkiye-Ermenistan arasındaki Akyaka-Doğukapı (Ahuryan-Gümrü) 
demiryolu hattı 21 Mayıs 1993’te yük taşımasına, 23 Temmuz 1993’te de 
yolcu taşımasına kapatılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan tren seferleri 
sadece Kars-Akyaka arasında yolcu taşımaya yönelik olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

8.1.3. Havayolu 
 
Kars havaalanı sivil hava ulaşımına 1988’de açılmış, 600.000 kişilik 
yolcu kapasiteli modern terminal binasına da 1995 de kavuşmuştur. Her 
türlü uçağın iniş-kalkışına uygun olan pist 3500 m. uzunluğundadır. 
Havaalanı ilin güneyinde ve merkeze 6 km. uzaklıktadır. İç hat 
seferlerinin yanı sıra 1993 yılından beri uluslararası tarifesiz uçak 
seferlerine de açıktır.meydan THY tarafından haftanın her günü tarifeli 
seferler yapılmaktadır. 
 
Tablo 8.4. Kars havaalanına ait uçak ve yolcu trafik değerleri 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 00-01 
Uçak 
Sayısı   492   776  931 928 1086 1104 1030 1086 

Yolcu 
Sayısı 20051 66277 84049 85995 103747 110119 157612 153294 

8.2. Haberleşme 
 
Posta Başmüdürlüğü 9 merkez 11 şubede sunduğu mektup, havale, koli, 
posta çeki, filateli, telgraf, APS kabul ve dağıtımı gibi yaygın olarak 
bilinen posta hizmetlerinin yanı sıra Merkez Posta İşletme 
Müdürlüğü’nde gişe otomasyonu kapsamında on-line, postnet (internet), 
telepost ve efektif döviz hizmeti de vermektedir. 
 
Türk Telekom Başmüdürlüğü’nce il genelinde kurulan 96 otomatik 
telefon santrali üzerinden 363’ü köy, 400 yerleşim biriminde evlere kadar 
otomatik telefon götürülmüştür. Otomatikleşme mertebesi %94’dür. 
Santrallerin kurulu hat kapasitesi 57.730, bağlı abone sayısı 48.438’dir. 
Telefon yoğunluğu % 17 düzeyindedir. İl genelinde prensibal devre sayısı 
79.610, lokal devre sayısı ise 88.160’tır. 

8.1.2. Railway 
 
Railway transportation history of the city dates back to 100 years ago. 
Haydarpaşa-Kars railroad forming the northern railroad axis ends at the 
rail station in Kars, and this railroad axis was first built in 1890 and it is 
known as East Railroads. Railway between Erzurum-Horasan was built in 
1949, and the railroad between Horasan-Sarıkamış and Sarıkamış-Kars 
were rebuilt in 1961. 2% of the national railroad network, which has a 
length of 8163 km, is located within the boundaries of Kars city.     
  
Table 8.3. Number of the Passengers and Amount of Baggage Carried By 
Kars Railway 
Years  Passengers 

Leaving 
Baggage Carried 
In (Kg) 

Baggage Carried 
Out (Kg) 

1994 118.230 81.080 24.480 
1995 90.800 122.110 35.630 
1996 89.126 46.100 28.714 
1997 90.537 114.450 37.615 
1998 90.836 102.502 43.417 
1999 97.153 50.427 66.154 
2000 89.462 65.903 61.518 
2001 64.418 55.686 77.856 
 
Akyaka-Doğukapı (Ahuryan-Gümrü) railroad is closed for freight 
transportation in 1993 May, and is closed for passenger transportation in 
1993 July. Till this date, passengers are being transported by railroad 
from Kars to Akyaka only. 

8.1.3. Airway 
 
Table 8.4. Plane and passenger traffic in Kars Airport 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 00-01 
Number 
Of Planes   492   776  931 928 1086 1104 1030 1086 

Number 
Of 
Passengers 

20051 66277 84049 85995 103747 110119 157612 153294 

 
Kars Airport is opened for civil passenger transportation in 1988, and it is 
modernized in 1995 by construction of terminal building with a passenger 
capacity of 600.000 people. There is a 3500 meters long track on which 
all types of planes can take off. Airport is located on the 6th km south of 
the city center. In addition to the domestic lines, airport is also servicing 
for international transportation facilities. There are daily flights organized 
by Turkish Airlines 

8.2. Communication  
 
General Directorate of Mailing Services has 11 offices in 9 centers of the 
city, and mail, money transfer, post check, telegraph, and UPS services 
are being made. Additionally, Main Post Office gives online, internet, and 
effective foreign exchange services in the city center. 
 
400 settlements, 363 of which are the villages, are being serviced by 96 
automatic telephone centrals that were build all around the city by 
General Directorate of Turk Telekom. Level of automatism is 94%. Line 
capacity of the centrals is 57.730 and number of the subscribers is 48.438. 
Level of phone usage at the same time is around 17 %. Number of 
principal circuits is 79.610 and number of local circuits is 88.160 within 
the city. 
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Fiber optik kablo uzunluğunda son bir yıl içerisinde % 760’lık bir artış 
sağlanarak 607.324 km’ye ulaşılmıştır. Kanal ucu sayısı 6.036’dır. İl 
genelinde 257 ankesörlü telefon hizmet vermektedir. Cep telefonu (GSM) 
abone sayısı 5000’dir. Araç telefonuna (NMT) geniş bir kapsama alanı 
yaratmak için 2 baz istasyonu kurulmuş, transmisyon ortamı sayısala 
dönüştürülmüştür. Araç telefonu sayısı 120’dir. Ayrıca 30 Turpak, 52 
data, 22 internet, 2 frame relay, ve 30 teleks abonesi çalışmaktadır. 
 
Son yıllarda gerçekleştirilen önemli yatırımlarla ilin telekomünikasyon 
sorunları önemli ölçüde çözülmüş, kırsal alan iletişimindeki 
otomatikleşme düzeyi ülke ortalamasına göre oldukça yükseltilmiş, 
özellikle transmisyon ortamları çağdaş teknolojideki gelişmelere koşut 
olarak ya sayısal radyo-linge ya da fiber optik kabloya aktarılmıştır. 

Length of the fiber optical cables reached to 607.324 km with a 
development of 760 % increase within the previous years. There are 6.036 
channel points and 257 telephone booths in the city. Number of the cell 
phone users is approximately 5000. Two base stations were constructed in 
order to sustain accessibility and widen network coverage. Number of 
vehicle phones is 120. There are 30 Turpak, 52 data, 22 internet 
subscribers, 2 frame relay, and 30 telex subscribers are working in the 
city. 
 
Within the last few years, significant investments were made in 
telecommunication sector, and most of the problems regarding this sector 
were solved. Level of telecommunication and automatism is very high 
considering other rural parts of the country. Transmission processes are 
facilitated by radio-line or fiber optical cables in parallel to the 
developments in modern technology.    
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9. MÜLKİYET DURUMU 
 
Mülkiyet durumu başlığında proje alanı ve çevresindeki arazi sahipliği 
incelenmiştir. Kale ve eteklerinde yer alan hazine arazilerinin yanı sıra 
özellikle tarihi  yapılarından dolayı başta vakıflara ve belediyeye ait 
olanlar olmak üzere kamuya ait tüm parseller tespit edilmiştir. Kale 
eteklerinde ve sırtlarında yer alan hazine arazileri son yıllarda gecekondu 
gelişmesine sahne olmuş ve imar affından yararlandıkları için de 
hazinenin elinden çıkmıştır. Bunlar dışında kalan alanlar özel mülkiyete 
ait olup Osmanlı döneminden kaldığı düşünülen yapılarla 
ilişkilendirildiğinde uyum içinde oldukları saptanmıştır. Bu da proje 
alanındaki mülkiyet dokusunun Osmanlı dönemine kadar uzandığı ve 
Osmanlı konut dokusu ile uyum içinde oldukları anlamına gelmektedir. 

9.1. Kadastro 
 
Kent kadastrosu 1974’den itibaren bütünleşmeye başlamıştır. Kadastro 
paftaları 1/5000 ve 1/2000 ölçeklidir. Yeni kadastro çalışmaları 1/1000 
ölçekli kadastro haritalarında yapılmaktadır. 

9.2. Kamu Arsaları 
 
Hazineye Doğrudan Ait Arsalar: Kadastro tespitlerine göre  kent içinde ve 
mücavir alanlarda bazısı mülkiyeti iştirak halinde alınmak üzere 2475 
hazine parseli tespit edilmiştir. Hazine arazileri genelde 1000-2000 m2 
civarında ufak parsellerdir.  
 
Hazineye Ait Toplu Alanlar: Dere içi mevkiinde kısmen üniversitenin 
kullandığı alanlar. (Askeriyenin boşalttığı) Karadağ mahallesinde 
Organize Besi Bölgesi olarak yararlanması düşünülüyor. Arpaçay yolu 
üzerinde, otogar civarında 166 hektar boş bir alan vardır. 
 
Askeri Alanlar: Askeriyenin elinde üç tane büyük alan vardır. Bunlar; 
kent merkezinde Kazım Karabekir Kışlası, Çakmak Kışlası ve Çakmak 
Köyü yolu üzerinde, (Sukapı ve Fevzi Çakmak mahalleleri çıkışında) 
Hafız Paşa Kışlası. 
 
Belediye Arsaları: Belediyeye ait büyük alanlar ve boşluklar yok.daha 
ziyade belediye bina ve tesislerinin alanlar belediye mülkiyetindedir. 
 
Vakıf Arazileri: Bazı cami ve eski mezarlık alanları vakıf 
mülkiyetindedir. Vakıflara ait belli başlı yerler Kaleiçi ve Ortakapı 
mahallelerindedir. 
 
Özel İdare Yerleri: Sadece özel idare binası ve lojmanların bulunduğu 
yerlerdir.  

9.3. Arazi Fiyatları 
 
Kars ili genelinde arazi fiyatları değişkenlik göstermektedir. Kent merkezi 
ile, Şehitler ve Halitpaşa mahallelerinde arazi fiyatları ortalaması m2’si 
100 milyon civarındadır. Bu fiyatlar yol boylarında biraz daha artmakta iç 
kısımlarda ise düşmektedir. Geri kalan yerlerde arazi fiyatları m2’ye 
20milyon civarında olup, yol boylarında yolun işlekliğine göre m2’ye 40 
milyona kadar çıkmaktadır. 

9. LAND OWNERSHIP     
 
Land ownership within the project area and the surrounding area had been 
examined. Besides the land owned by the nation and the foundations, and 
the properties of the municipality are being determined as the land owned 
by the public. The area legalized by the amnesties as belonging to the 
squatter development, has ceased to be government land. The rest of the 
area is privately owned, and this private ownership appears to follow a 
relatively organic Ottoman land ownership pattern. Comparing the current 
land ownership pattern with the available data shows the land plots upon 
which the Ottoman civil structures were built corresponds with the 
present land ownership pattern.  

9.1. Cadastral Maps 
 
Urban cadastral pattern started to become a whole till 1974. Cadastral 
maps are prepared in 1/5000 and 1/2000 scales. New cadastral studies are 
carried out on 1/1000 scale cadastral maps.  

9.2. Public Lands  
     
Areas Directly Belong to National Treasury: According to the cadastral 
determinations, 2475 national treasury parcels have been identified within 
the boundaries of the city. These areas belong to the national treasury 
generally have an area of 1000-2000 m2.  
 
Accumulated Areas Belong to National Treasury: These are the areas 
emptied by the military and are being used by the university within the 
riverside district. This area is supposed to be used as organized nutrition 
zone. Additionally, there is 166 hectares of vacant land near the terminal 
on the way to Arpaçay. 
 
Military Areas: There are three large areas that belong to the military. 
These are; Kazım Karabekir Barracks in the city center, Çakmak Barrack 
on the way to Çakmak Village, and Hafız Pasha Barrack located on the 
outer parts of Sukapı and Fevzi Çakmak Districts. 
 
Areas Belong to the Municipality: There are no big areas or spaces that 
belong to the municipality; however there are buildings and 
establishments owned by the municipality. 
 
Areas Belong to the Foundations: Some of the mosques and old cemetery 
is owned by the foundations, in addition to the Kaleiçi and Ortakapı 
districts. 
 
Areas Belong to the Special Administration: These are the areas in which 
only buildings owned by the special administration and houses for its 
employees take place.   

9.3. Prices of Land 
 
Land prices within the Kars city shows varieties at different places. 
Average land prices in the city center, Şehitler and Halitpaşa districts are 
around 100 million Turkish liras per m2. These prices increase on the 
sides of the ways and decrease within the inner parts of these districts. 
Land prices in the remaining part of the city are around 20 million 
Turkish liras per m2, and this price increases to 40 millions on the sides of 
the roads. 
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10. MEVCUT PLANLAMA KARARLARI VE YASAL ÇERÇEVE 

10.1. Cumhuriyet Öncesi 
 
Kars, ilk olarak imar planına ve tatbikatına 19. yüzyılda kavuşmuş bir 
kenttir. Türkiye’de 19. yüzyılda planı yapılıp buna göre inşa edilmiş 
başka bir kent yoktur. Bu özellik Kars’ı Türkiye’de benzersiz bir kent 
yapmaktadır. 
 
Sahip olduğu bu özelliğin bilinci ile  korunması gerekmektedir. Kars kenti 
150 yıldan bu yana Türkiye’de hiç benzeri olmayan kentsel ve mimari 
dokuyu bu plana dayalı olarak korumaktadır.  
 
Tarihte eski çağlarda Hipodomos’un ortaya koyduğu bu plan Anadolu’da 
Miletos, Priene gibi antik bazı şehirlerde uygulandı.  
 
Daha sonraki çağlarda Anadolu’da bu plan biçimi ortadan kalktı.19. 
yüzyılda bu plan biçimi Kars’ta başarı ile uygulandı. 
 
Birbirine dik yollarla ortaya çıkan imar adalarında daha çok Kuzey 
Avrupa mimarisine uygun yapılarak inşa edilirken, geniş caddelerin 
meydana getirdiği geometrik yapı adalarının  köşe başlarına da genellikle 
kamu kullanımına dönük anıtsal taş yapılar estetik güzelliği pekiştirmek 
için inşa edildi. 
 
Bu planlama ile emsalsiz güzellikte bir konut dokusuna Kars kavuşmuş 
oldu. 

10.2. Cumhuriyet Dönemi İmar Planları 
 
İlk  plan: Cumhuriyet Döneminde Kars’ın ilk imar planı Profesör Kemal 
Ahmet Aru Tarafından 1956 da yapılmıştır. Bu plan 1/5000 5 pafta, 
1/1000 39 pafta olarak düzenlenmiştir  
 
İkinci plan: 1977 de Haluk BERKSAN tarafından daha ziyade ilk planın  
revizyonu olarak ele alınmıştır. Bu plan kentte kat adetlerini genelde  4 
kata çıkarmıştır. 
 
Üçüncü plan: Halen yürürlükteki plan 1600 hektar alan ve 150.000  
nüfusu kapsayacak büyüklükte Şehir Plancısı Bülent COŞKUN tarafından 
1988 yılında yapılmıştır. Söz konusu imar planı 11 paftalık 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı  ile 87 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planından 
oluşmaktadır. Bu plandan sonra yapılan 400 kadar tadilat ve mevzii 
planlar plan bütünlüğünü ve işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Esas plandaki 
bozulma ve plandan sonra kente ilave olan çeşitli kuruluşların kent 
makroformunda yaptığı değişiklikler sebebi ile gerek imar planı gerekse 
kentsel gelişim bütünlüğünü kaybetmiştir.  
 
Kentsel gelişmenin disipline edilmesi ve bütüncül bir plan anlayışı ile 
gelişmenin arzu edilen bir biçimde planla yönlendirilebilmesi için Kars 
imar planlarının bütün gelişme alanlarını kapsayacak şekilde yeniden ele 
alınması zorunlu hale gelmiştir.  
 
Kentsel gelişmenin dengeli bir biçimde oluşması ve korunması gerekli 
alanların yok edilmemesi kentsel gelişmenin gerektirdiği ivmenin planla 
sağlanabilmesi için yaklaşık 6000 hektar alanın halihazır harita alımı 
yapılmıştır. Harita ve plan 2002 yılında bitecek şekilde çalışma programı 
oluşturulmuştur.      
 

10. CURRENT PLANNING DECISIONS AND LEGAL 
FRAMEWORK    

10.1. Before Republic Period 
 
First development plan for Kars was prepared in 19th century, and there is 
not another city built in accordance with a development plan in Turkey. 
This characteristic of Kars makes the city unique in this respect. This 
characteristic should be preserved consciously. Unique urban and 
architectural pattern of Kars is being preserved by this plan for 150 years. 
 
4 streets on north-south direction, 4 streets on east-west direction, and 16 
rectangular building blocks formed by the perpendicular conjunction of 
these eight streets is an application of grid type of planning style. This 
type of planning was put forward by Hipodamus, and was applied in some 
historical cities like Miletus and Priene in Anatolia. In following periods, 
this planning type started to be not applied in Anatolia, but in Kars 
application of grid design was successfully implemented. 
 
Building blocks within this grid settlement were created by the 
conjunction of streets perpendicular to each other, and they consist of 
structures built in North European architectural style. At the corners of 
these geometric blocks, stone monumental structures for public use were 
constructed in order to create architectural aesthetics. 
 
With this planning style, Kars now possesses a unique residential pattern. 

10.2. Development Plans of the Republic Period        
      
First Plan: First development plan of Kars was prepared by Professor 
Kemal Ahmet Aru in 1956. This plan consists of 5 1/5000 scale, and 39 
1/1000 scale maps. 
 
Second Plan: It is prepared as a plan revision of the previous one by 
Haluk Berksan in 1977. In this plan, construction of 4 storey buildings 
started to be permitted. 
 
Third Plan: Planner of this revision is Bülent Coşkun, and the area 
planned is 1600 hectares for 150.000 people. This plan prepared in 1988 
consists of 11 maps at 1/5000 scales and 87 maps at 1/1000 scales, and 
still keeps its validity. After this plan approximately 400 modifications 
and additional local developments were made, therefore integrity and 
functionality of the plan was destroyed. Both the development plan and 
the urban development lost their integrity because of the changes made in 
urban macro form that took place by the construction of additional 
institutions in the city. 
 
In order to control urban development and guiding this development in 
accordance with the desired planned way, it is necessary to take 
development plans of Kars into a very comprehensive consideration. 
 
So as to sustain a balanced urban development and to preserve necessary 
areas, maps of 6000 hectares of land was bought, and studies for mapping 
and planning started. 
 
Conservation Plan: Conservation plan of Kars was prepared in 1995, and 
approved by the Erzurum Regional Commission for Preservation of 
Cultural and Natural Entities. Planning boundaries consist of the citadel 
and its surroundings covering 50 hectares of land. One map at 1/1000 
scale includes first and second archaeological sites. 
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Koruma  Planı: Kars’ta sadece Kale ve yakın çevresini ele alan Erzurum 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1995 de uygun bulunan 
bir koruma planı Fikret Baykam tarafından yapılmıştır. 1u/1000’i bir 
pafta olan bu koruma planı 50 hektar kadar yeri kapsamakta 1. ve 2. 
derece  arkeolojik sit alanlarını kapsamaktadır. 
 
Çekül Vakfı tarafından Kars’ın kentsel sit alanları için 1999 yılında bir 
plan çalışmasına başlanmışsa da bu çalışma sonuçlanamamıştır. 

10.3. Mevcut Planlama Kararları Ve Yasal Çerçeve 
 
Bu bölümde, proje yapımı ve uygulanması sürecinde geçerli olan yasal 
çerçeveyi tanımlamak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuat ele alınarak 
olanaklar ve sınırlamalar ortaya konacaktır. 
 
İlk maddesinde belirtildiği üzere, yasanın amacı: korunması gerekli taşınır 
ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımlamaları belirtmek, 
yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve 
uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini saptamaktır. 
 
Yasaya göre, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
saptanması ve korunması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevidir. 
Bakanlık bu çalışmaları kendi uzmanları ile yapabileceği gibi, varlıkların 
niteliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların yardımlarından da 
yararlanabilmektedir. 
 
Bakanlığın bu görevleri yürütmesi için iki önemli genel müdürlük 
kurulmuştur. Bunlardan ilki Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’dür. Bu 
genel müdürlük, müzelerin ve ören yerlerinin yönetimi ile kazı izinlerinin 
verilmesi ve denetlenmesi gibi önemli görevleri vardır. 
 
Bakanlığa bağlı ikinci genel müdürlük olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü koruma projeleriyle ilgili işlemlerinden 
sorumludur.  Müdürlüğün diğer bir görevi de yasa ile oluşturulan ve ilgili 
yönetmelikle tanımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu faaliyetlerinin 
eşgüdüm içerisinde yapılmasının sağlanmasıdır. 
 
Merkezi Ankara’da bulunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu, bölgeleri bakanlıkça tespit edilen Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ile birlikte, kanunda 
tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili 
hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. 
 
Yasa gereği Kültür ve Turizm Bakanlık müsteşarının başkan olduğu 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun diğer 
üyeleri: Bölge kurullarından seçilen üyeler, Başbakanlık müsteşar 
yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü’dür. 
 
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ise üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, 
mimarlık, restorasyon ve şehircilik bölümlerinden seçilen beş öğretim 
üyesi ile görüşülen konuyla ilgili belediye yetkilisinden oluşur. Görüşülen 
konu cami, medrese, kervansaray yada hamam gibi bir vakıf yapısı ise 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bir yetkilisi de kurul çalışmalarına katılır. 
 
Bu kurulların başlıca görevi kültür varlıklarının tescili, sit sınırları ve 
gruplarının belirlenmesi, rölöve ve restorasyon projelerinin 

A study considering the inclusion of the urban site of Kars started to be 
made by the assistance of Çekül Foundation, but it’s not completed yet.       

10.3. Current Planning Decisions and Legal Framework 
 
In this section, Act for Preservation of Cultural and Natural Entities (n. 
2863) and other legal acts will be taken into consideration so as to 
determine the opportunities and the limitations within legal framework of 
the project development and implementation processes. 
 
As defined in the first article, aim of the act is to determine the definitions 
for the cultural and natural entities that have to be preserved, organize the 
activities that have to be taken, identify the mission of the necessary 
institutions and organizations that take planning policies and principles. 
 
According to the act, the key bodies and organizations responsible for 
managing the preservation of sites and monuments are as follows: the 
Ministry of Tourism and Culture is responsible for setting the general 
framework for the protection and preservation of cultural and natural sites 
and for policies and plans regarding them. The Ministry is also 
responsible for both registering and maintaining important sites and 
monuments scheduled through its central and local agencies.    
 
Two general directorates to carry this mission out were established under 
the control of the Ministry of Tourism and Culture. Monuments and 
Museums General Directorate is one of these two relevant directorships, 
the mission of which is to control the management of museums and 
historical sites and to give permission for and supervise the excavations.   
 
General Directorate for the Preservation of Cultural and Natural Entities 
within the Ministry of Tourism and Culture is responsible for the actions 
related with the conservation projects. Another mission of the directorate 
is to work as a mediator between Higher Board for the Protection of 
Cultural and Natural Entities, and Regional Commissions; whose 
members are appointed by the governmental agencies, and were set up by 
the Protection of Cultural and Natural Resources Act, 1983.  
 
General duties of the Higher Board for the Protection of Cultural and 
Natural Entities are to secure the preservation of ancient sites in Turkey 
by advising on principles and setting up scientific criteria for the Regional 
Commissions and the Ministry of Tourism and Culture in relation to 
applications for scheduled sites, especially in cases of dispute.  
 
As stated in the act, head of the Higher Board for the Protection of 
Cultural and Natural Entities is the Undersecretary of the Ministry of 
Tourism and Culture. Other members are chosen from Regional 
Commissions, Undersecretary of the Prime Ministry, Undersecretary of 
the Ministry of Tourism and Culture, General Director of Ministry   of 
Development and Public Works, General Director of the Preservation of 
Cultural and Natural Entities, General Director of the Forestry, and 
General Director of the Investments of Ministry of Tourism and Culture.   
 
Regional Commissions have key responsibilities for sites and monuments 
within their respective areas throughput Turkey. One member out of five 
in the executive board of the Commission of Preservation of Natural and 
cultural Entities is either the mayor or a person assigned by him, and the  
other members are chosen from academicians related with archaeology, 
history of art, architecture, restoration, and city planning departments. If 
the considered subject is a foundation structure like a mosque, 
caravanserai, or a bath, then one of the representatives of the Regional 
Commission of the Foundations is involved in the board. 
Main duties of these commissions are to maintain an inventory of the  
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onaylanmasıdır. Tüm bu işler: “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerince tarif edilmiştir. 
 
Bu yönetmelikle tanımlanan ve Kars Projesi kapsamında önemi olan 
kavramlar şunlardır: 
 
Taşınmaz Kültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, 
kültür, din, ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya 
su altında korunması gerekli taşınmaz varlıklardır. 
 
Tescil: Taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarından korunması gerekli 
olanların koruma kurulu kararıyla belirlenmesidir. Bu işlemin yapıldığı 
yapılara da tescilli yapılar denir. 
 
Sit: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü 
olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 
özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli hadiselerin cereyan 
ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri nedenleriyle korunması 
gerekli alanlardır. 
 
Kentsel sit:  Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve 
bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten fazlasına  
sahip olan, kültürel ve çevresel elemanların birlikte bulundukları 
alanlardır. 
 
Arkeolojik sit: Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin 
kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan ve meydana 
çıkarılması ve korunması gerekli alanlardır. 
 
Yönetmeliğin değerlendirme kıstasları başlığında tek yapılar için; 
taşınmazın sanatsal, mimari, tarihi, estetik ve arkeolojik değerlerinin yanı 
sıra dekoratif, yapısal, teknolojik ve malzeme özelliklerinin de önem arz 
etmesi gerekliliği belirtilmiştir. Kentsel sit alanlarındaki değerlendirme 
kıstası ise kültür varlığı özelliği olan tek yapıların yoğunluğu ve bütün 
oluşturabilme   seviyeleridir. Arkeolojik sit alanlarında ise; yazılı bilgi, 
sathi kalıntılar, bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler, ekolojik 
gözlemler, bilimsel tahmin ve topografik yapı yönlerinden nitelikli olma 
kıstasları tanımlanmıştır. 
 
Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili diğer bir yasal çerçeve de Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun aldığı ilke kararlarıdır. 
Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını tariflemek amacıyla 
05.11.1999 tarih ve 658 nolu toplantıda alınan ilke kararlarında “Birinci 
Derece Arkeolojik Sit” korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında 
aynen korunacak sit alanlarıdır diye tanımlanmıştır. Bu tanıma rağmen, 
bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık 
otopark, tuvalet, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi yapılar ile zorunlu altyapı 
uygulamalarının kuruldan izin alınarak yapılabileceğine dönük istisnalar 
da karara bağlanmıştır. Aynı tarihli ilke kararında “Üçüncü Derece 
Arkeolojik Sit”  koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni 
düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır diye tanımlanmıştır. 
Bu alanlarda, öneri yapı yoğunluğunun mevcut imar planı ile belirlenmiş 
olan yapı yoğunluğunu aşmaması koşulu getirilmiş, belediyesince 
herhangi bir inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü 
uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, varsa kazı 
başkanının da görüşü doğrultusunda koruma kurulunun onayı şartı 
konulmuştur. 
 
Tarihi bir çevrenin korunması ve kullanılmasına dönük yasal 
düzenlemeler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
ve ilgili yönetmelikleriyle sınırlı değildir.  Bu konuyla doğrudan ilişkisi 

cultural heritage and designated protected areas, to identify the 
boundaries of the archaeological or urban sites, and to approve the 
restoration projects. All these issues are defined in the ‘Regulations about 
the Registration of the Immovable Cultural and Natural Entities’. 
 
Some important concepts defined in this regulation and related with Kars 
Project are as follows: 
 
Immoveable Cultural Entities: Prehistoric or historic immoveable entities 
that have to be preserved because of their scientific, cultural, religious, or 
artistic values, either found below or above the surface. 
 
Registration: Determination of the immoveable cultural and natural 
entities that have to be preserved by the Commission of Preservation. 
After the registration process, the structure becomes a ‘registered 
structure’.  
 
Site: Products of the prehistoric and historic civilizations, urban remains 
reflecting the social, economic, architectural characteristics of those 
periods, areas where important events took place and areas that should be 
preserved because of their natural assets.  
 
Urban Site: Area in which architectural, local, historical, aesthetical, and 
artistic entities come together and form a cultural and environmental 
value.   
 
Archaeological Site: Areas in which remains of a historical settlement or 
an old civilization exists and should be excavated and preserved. 
 
In the evaluation and assessment part of the regulations, it’s been stated 
that in addition to the artistic, architectural, historical, aesthetical, and 
archaeological values of the single structures decorative, structural, 
technological, and material characteristics of them should be valuable too. 
Intensity of the cultural entities and their integration to form a whole is 
counted as a criterion in assessing an urban site. On the other hand, 
assessment criterion for an archaeological site is to be significant in 
written documents, existing remains, scientific researches, environmental 
and ecological observations, scientific estimations, and topographical 
structure. 
 
Another legal framework related with the cultural and natural entities is 
the decision taken by the Higher Board for the Protection of Cultural and 
Natural Entities. According to this decision regarding the classification of 
archaeological sites, there are categories of control enabling owners to 
follow certain specific types of action, depending upon the value of the 
archaeological deposits and remains. ‘First Degree Archeological Site’ is 
defined as the sites that should be preserved totally, and only can be used 
for scientific researches. However, it’s also been decided that if 
permission is given by the commission, squares, walkway design, parking 
lots, toilets, box offices, and necessary infrastructure can be built at the 
site. ‘Third degree Archaeological Site’ is defined as the site in which 
new developments can take place. In this type of site, proposed building 
density should not exceed the density determined in the development 
plan. Before a construction permit is given by the municipality, specialists 
from the relevant directorate of museums have to make an inquiry and 
find out whether there are archaeological remains underneath the surface. 
Legal arrangements about preservation and use of a historical site are not 
limited with the Act for Preservation of Cultural and Natural Entities (n. 
2863) and with the related regulations. There are a lot of legal 
arrangements directly related with this topic. Act for Development (n. 
3194) and its regulations, acts acknowledging international cultural 
heritage management agreements (n. 3534, 563, 2658), and legal 
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olan birçok yasal düzenleme mevcuttur. Bunlar arasında 3194 Sayılı İmar 
Kanun ve yönetmelikleri, uluslararası kültür varlıklarını koruma 
sözleşmelerinin kabulünü içeren 3534, 563 ve 2658 sayılı kanunlar ile 
Vakıflar, Toplu Konut İdaresi gibi kurumların yetki ve görevlerine ilişkin 
yasal düzenlemeler yer almaktadır. Kars Projesinin politikalarının 
oluşturulmasında bu yasal çerçevenin olanakları ele alınacak ve projeye 
olası katkıları irdelenecektir. 
 
Proje alanındaki yasal çerçeve başlığı altında ele alınması gereken diğer 
bir konu da onaylı koruma imar planıdır. 1992 yılında Fikret Bayhan 
tarafından hazırlanan koruma imar planı 2002 yılında ÇEKÜL Vakfı’nın 
katkılarıyla Rus dönemi mirası olan alanların da kentsel sit statüsüne 
kavuşması ve plana dahil edilmesiyle revize edilmiş ve Erzurum Koruma 
Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
 
Bu planlamanın aldığı kararların bir bölümü Kars Kaleiçi Projesi’nin 
amaçlarıyla tutarlı olmakla beraber yetersiz kaldığı yönler de vardır. 
 
1992 yılında Fikret Bayhan tarafından hazırlanan Koruma İmar Planı’nın 
sınırları; Kale ve çevresindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile dış kale 
ile tanımlanabilecek 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı kapsamaktadır. 
Kars Kalesi’nin Açıkhava Müzesi ve sergi alanı olarak tanımlandığı 
planlamada, Beylerbeyi Sarayı için Konaklama, Ulu Cami ve Havariler 
Kilisesi için de anıt müze kullanımları önerilmiştir. Topçuoğlu ve 
Muradiye Hamamlarının kullanımlarının korunduğu planlamada, 
Mazlumağa Hamamı için bir karar getirilmemiştir. Havariler Kilisesi’nin 
doğusunda ve batısında mevcut doku sınırları dikkate alınarak konut 
alanları planlanmış ve batıda planlanan konut alanlarıyla  Kars Çayı 
arasındaki birkaç yapı adasında pansiyon kullanımı önerilmiştir. 
 
2002 yılında Çekül Vakfı’nın katkılarıyla revize edilen Koruma İmar 
Planı’nın sınırları, Kentsel Sit Alanlarını da kapsayacak şekilde 
genişletilmiş, kuzeyde Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak kullanılan 
üniversite alanı ile güneyde ızgara planlı Rus dönemi kentsel miras alanı 
planlamaya dahil edilmiştir. Bu plan revizyonuyla birlikte daha çok plana 
yeni dahil olan kentsel sit alanları için kararlar alınmış, arkeolojik sit 
alanlarındaki planlamada 1992 yılında hazırlanan plana bağlı kalınmıştır. 
 
Proje alanındaki bugünkü alan kullanımına bakıldığında, planlama 
kararlarının pek  çoğunun uygulanamadığı görülmektedir.  Bunun başlıca 
nedeni gerek planlama alanındaki çöküntüleşme süreci ve gerekse 
planlamada alınan kararların uygulamaya dönük politikalardan yoksun 
olmasıdır. 
 

 
Şekil 10.1. Azize Meryem Kilisesi kalıntıları 

Figure 10.1. Ruins of St.Mary Church 
 

arrangements related with the missions of the authorities like Foundations 
and Mass Housing Administration. While forming the policies of Kars 
Project, opportunities put forward by this legal framework will be taken 
into consideration and their possible contributions to the project will be 
examined. 
 
Another consideration that should be taken into this legal framework title 
is the approved conservation plan. The plans made by Fikret Bayhan in 
1922 were revised by the BHA Company in 2002, and approved by the 
Erzurum Regional Commission. In this revision with the assistance of 
Çekül, areas in which Russian architectural heritage exists were stated as 
an urban site and included in the conservation planning process. 
 
Although the framework of these plans fits the general goals of the Kars 
Kaleiçi Project, the zoning policies and building codes are insufficient 
considering the requirements for historic preservation and urban 
revitalization. 
 
Planning boundaries defined in the conservation plan made by Fikret 
Bayhan in 1992 cover the I. Degree Archaeological Site (citadel and its 
surroundings), and the III. Degree Archaeological Site (area within the 
outer citadel). Functional proposals of the plan are as follows: Kars 
citadel was defined as an open air museum and an exhibition area, 
Beylerbeyi Palace as a hotel, Ulu Mosque and Church of Holy Apostles 
as a monumental museum. Functions of the Topçuoğlu and Muradiye 
Hamams were preserved, and no decision was made about the 
Mazlumağa Hamam in the plan. Existing urban pattern at the east and 
west of the Church of Holy Apostles were taken into consideration and 
these building blocks were proposed as a residential area, and on the 
western part of the planning boundary a few building blocks were 
proposed as a tourism area in which pansiyons (pensions) took place. 
 
Planning boundaries defined in the revised conservation plan assisted by 
Çekül Foundation in 2002 was widened to cover the urban site. The area 
between Faculty of Natural and Applied Sciences at the north and urban 
heritage site including the Russian grid at the south was taken in the 
planning boundaries. In this plan decisions about the newly added area, 
generally the urban site, was made, and planning decisions within the 
archaeological site were remained the same with the plan of 1992. 
 

 
Şekil 10.2. Yıkılmadan önce Dışkale surları  

Figure 10.2. Outer Citadel before it was demolished 
 
 



1. INTRODUCTION 

 

Planlamanın, projenin bugünkü amaçlarıyla tutarlı olan yönleri daha çok 
Kale, Beylerbeyi Sarayı, Ulu Camii, Havariler Kilisesi ve burç kalıntıları 
gibi tarihi değeri olan yapıların bir mekan kurgusu olmasa da belli bir 
açık alan sistemi içinde ele alınmış olmasıdır. Bu durumun tek istisnası 
etrafındaki konut dokusu korunan Evliya Camii’dir.  
 
Planlamanın projenin bugünkü amaçlarıyla tutarlı görünen diğer bir yönü 
de Havariler Kilisesi batısında önerilen pansiyon gelişme alanlarıdır.  
Toplam beş adet yapı adasında önerilen turizm kullanımı proje alanında 
varolan turizm potansiyeline duyarlı olunduğunu göstermektedir. 
 
Planlamanın Kars projesinin amaçları açısından yetersiz olduğu başlıca 
konu, mevcut konut dokusuna olan yaklaşımıdır. Planlamada önerilen 
konut dokusu ve yapılaşma koşulları, Türkiye’nin imar planı pratiğinin 
tipik bir ürünü olarak mevcut dokuya yada mülkiyet yapısına bağlı 
kalmaksızın oluşturulan sıradan bir düzene sahiptir.  Oysa, geçmişi 
Osmanlı dönemine kadar uzayan alandaki mülkiyet dokusu dikkatle 
incelendiğinde, mevcut konut dokusuyla uyum içinde olduğu  
görülmektedir. Bu uyum sadece Havariler Kilisesi’nin batısındaki konut 
planlamasında dikkate alınmış, mülkiyet desenine ve mevcut dokuya 
duyarlı bir planlama yapılmıştır.  
 
Koruma planının yetersiz olduğu diğer bir konu da: planlama anlayışları, 
üst ve alt yapı teknikleri ve yapılış dönemleri farklı olan Osmanlı ve Rus 
kentlerinin özde korunarak bütünleştirilmesi meselesidir. Plan, her iki 
kent parçasının bir araya geldiği alanlarda bu bütünleşmeyi sağlayacak 
mekansal ve işlevsel  kararlardan yoksundur. 
 
Planlamada göz ardı edilen diğer bir önemli tasarım unsuru da Kars 
Çayı’dır. Bugünkü kullanım eğilimleri de göstermektedir ki kent merkezi 
ile Üniversite arasındaki ulaşım sağlayan ve Kars Çayı boyunca devam 
eden yol, özellikle yayalar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 
da planlamada bu amaca dönük özel bir müdahale gerektirmektedir. Oysa, 
koruma imar planında bu yolun sürekliliği yok edilmiş ve üniversite-kent 
ilişkisi Kars Çayı’nın batı kıyısında çözülmüştür. 
 
Mevcut Koruma İmar Planı yeşil alan sistemine olan yaklaşımı 
nedeniylede yetersizdir.  Planlamada yeşil alanlar, bir yapı oluşturmaktan 
çok imar planı mevzuatının dayattığı standardı tutturmaya yönelik olarak 
düzenlenmiş parçalı bir yapı göstermektedir. Ayrıca, Kale ile Üniversite 
alanı arasında önerilen ağaçlandırılacak alan kararı da hem çevresel 
değerler hem de jeomorfolojik açıdan uygun görünmemektedir. 
 
Mevcut Koruma İmar Planı, Kars Projesi kapsamında, tüm bu yetersiz 
yönleriyle ele alınmalı ve proje hedeflerine uygun olarak revize 
edilmelidir. 
 

If the current land use of the project site is examined, it’s seen that most 
of the planning decisions were not implemented, main reason of which 
are the deterioration process at the project site and lacking of planning 
policies about the implementation stage.   
 
Planning aspects consistent with the goals of the current project is the 
handling of the historical structures like Citadel, Beylerbeyi Palace, Ulu 
Mosque, Church of Holy Apostles, and remains of the city walls. Despite 
the fact that they are not a part of a spatial design defining a whole, they 
were taken into consideration within an open air system. Only exception 
of this system is the Evliya Mosque around which the residential area was 
preserved. 
 
Another aspect of the plan consistent with the goals of the current project 
is the pansiyon (pension) development area on the western part of the 
Church of Holy Apostles. Tourism function that could be seen in five 
building blocks shows that tourism potential of the project site was taken 
into sensitive consideration. 
 
Regarding the goals of the Kars project, another insufficiency in the 
previous plan appears to be related with the residential pattern. 
Residential pattern and building codes is a typical product of the Turkish 
physical planning practice, and has an ordinary order formed without 
taking the existing pattern and the land ownership pattern into 
consideration. However, when the land ownership pattern dating back to 
the Ottoman period is examined carefully, it’s seen that land ownership 
pattern and the current residential pattern have a harmonious relation. 
This harmony was taken into account in the design of the residential area 
on the western part of the Church of Holy Apostles.  
 
Another insufficiency of the plan is related with integrating the Ottoman 
and Russian districts which were built according to different planning 
approaches, constructional and infrastructural techniques, and at different 
periods. The plan lacks of spatial and functional policies regarding an 
integration of the elements of these two different types of urban districts. 
 
Kars River is one of the neglected areas in the design and planning 
process of the previous plan. Current activity patterns shows that the only 
transportation link between the university and the city center is the road 
parallel to the Kars River and it has a high capacity of usage by the 
pedestrians. This situation brings out a requirement for a special 
intervention concerning the circulation patterns in the city. However, in 
the current development plan, continuity of this road was annihilated, and 
the university-city center relation was solved on the western side of the 
Kars River. 
 
Current Conservation Plan is insufficient considering the proposals about 
the green area system. In the plan, green areas form a fragmented 
structure rather than a whole. It seems like decisions about the 
distribution of the green areas are made in proportion to the standards 
stated at the development law. Additionally, the area between the Citadel 
and the University proposed as a forestation area, the decision which is 
not appropriate in accordance with the environmental values and 
geomorphologic structure. 
 
It is necessary to state that the current conservation plan should be revised 
considering all of these insufficiencies and the goals of the project. 
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SENTEZ 
 
Planlama sürecinin sentez aşamasında, proje alanında yapılan bir dizi 
araştırmanın sonuçları birleştirilir, yorumlanır ve plan kararlarını ve 
politikaları yönlendirecek biçimde değerlendirilir. 
 
Ayrıca, araştırma ve analiz çalışmalarına dayanarak proje alanındaki 
sorun ve olanakların ortaya konulması bu aşamada gerçekleştirilecektir. 
Bu aynı zamanda bölgede farklı karakterlere sahip alt-bölgelerin 
oluşumuna katkıda bulunacak ve bu farklı alt bölgelerin bölge bütününü 
geliştirmekte ne gibi olası rollere sahip olabileceklerine dair ipuçları 
verecektir. Bu bağlamda, her müdahale bölgesi ve öncelikle ele alınacak 
olan anahtar proje alanları için koruma, rehabilitasyon, yenileme, ve 
dönüştürme gibi alternatif gelişim stratejilerinin saptanması ve 
senaryoların oluşturulmasına öncülük edecektir. 
 
Proje alanında, bugünkü arazi kullanımına ilişkin belirleyici verilerle, 
doğal kaynaklar, çevresel değerler, tarihi değerler, alandaki gelişmeyi 
yönlendiren fiziksel, sosyo-ekonomik, yasal ve yönetimsel eşik ve 
sınırlamaların bir arada ele alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi için 
hazırlanan sentez paftasında aşağıda sıralanan konular ele alınmıştır. 
 
Proje Alanı: Araştırma ve analiz çalışmalarının sonucu olarak başta karar 
verilmesi gereken öncelikli konu proje sınırlarının saptanmasıdır. Proje 
sınırı saptanırken yapılan ilk kabul, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit 
alanlarının tamamının proje alanında yer almasıdır. Bu karar, Dışkale’nin 
sınır olarak kabul edilmesi anlamına gelmektedir ve gerek tarihsel boyutu 
ve gerekse bugün için geçerli olan bir yönetimsel sınır olması 
nedenleriyle alınmış bir karardır. Proje sınırı tespit edilirken 2002 yılında 
onaylanan Kentsel Sit alanlarının da bir bölümü proje alanına dahil 
edilmiştir. Bu alanlar; kuzeyde Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak 
kullanılan Üniversite alanı, batıda Kars Çayı, güneyde Rus döneminden 
kalma tarihi çelik köprü, Şehit Hulusi Aytekin Caddesi ile Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa Caddesi’nin kesiştiği noktadaki çocuk parkı, tescilli Osmanlı 
evi ve Yusufpaşa Camii’ni içeren alanlar ile Hendek Köprüsü Sokak sınır 
olacak şekilde bu sokak ile proje alanı arasındaki alanlardır. Herhangi bir 
sit sınırı içerisinde bulunmamasına rağmen Taşköprü’nün güneyinde yer 
alan kilise kalıntısı, Laçinbey Camii ve Osmanlı evini içeren alan da proje 
alanına dahil edilmiştir. 
 
Proje alanı sınırları saptanırken yasal ve yönetimsel eşiklerin yanı sıra 
Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı alanların olabildiğince proje 
alanına dahil edilme isteği ile Rus dönemi kenti ile bütünleşme gereği 
faktörleri göz önünde bulundurulmuştur. 
 
Eşikler: Proje alanında ki eşikler, fiziksel, sosyo-ekonomik, yasal ve 
yönetimsel eşiklerdir.  
 
Fiziksel eşikler başlığı altında; Kars Çayı, Kanal, Jeolojik formasyon 
sınırları ve topografik sakıncalı sayılabilir. Kars Çayı’nın Taşköprü’ye 
kadar olan bölümü Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından 
projelendirilmiş ve ıslahı yapılmıştır. Ancak 2004 senesi baharında 
meydana gelen sel felaketi, bu ıslahın yeterli olmadığını göstermiştir. 
İdare, yapılacak ilave ıslah çalışmaları kapsamında, mevcut güzergahın 
kotunu 1.5mt yükseltmeyi planlamaktadır. Herhangibir çalışma 
bulunmayan Taşköprü’den sonraki güzergahın da projelendirilmesi ve 
uygulanması Kars projesi açısından büyük önem taşımaktadır. Alanın 
güney bölümünü ikiye ayıran belediye mülkiyetindeki kanal da taşkın 
açısından yeterli olmakla beraber, çevre sağlığını tehdit eder hale 
gelmektedir. 
 

 

SYNTHESIS 
 
At the synthesis stage of the planning process, results obtained from the 
researches are examined, and these research studies are evaluated so as to 
form a basis for the decision making process.  
 
Depending on the surveys and analytical studies, problems and potentials 
within the project area will be set. This will also contribute to define 
different parts having distinct characteristics and their possible roles 
within total improvement of the project area as well. In this context, 
alternative development strategies such as conservation, rehabilitation, 
renewal or revitalization for each intervention area, key project areas 
having priority and scenarios including development stages and process 
will be possible. 
 
Synthesis map prepared to analyze and evaluate the outcomes of the 
research studies include designated data of the current land-use, natural 
resources, historical values, physical, socio-economical, legal and 
administrative thresholds guiding the developments at the project site. 
Following themes are taken into consideration at this synthesis stage: 
 
Project Site: First, boundaries of the project site should be determined in 
accordance with the research and analysis studies. First assumption while 
determining the boundaries of the project is the whole 1st and 3rd Degree 
Archaeological Sites should be included in the planning area. This 
decision means that the outer citadel is accepted as a boundary 
considering both the historical aspects and current administrative aspects 
of this border. Additionally, Urban Site, which consists of the Natural and 
Applied Sciences Faculty at the north and Russian Grid at the south, is 
included in the planning boundary. University at the north, Kars River at 
the west, Metal Bridge dating back to the Russian period at the south, 
playground at the conjunction of the Şehit Hulusi Aytekin and Gazi 
Ahmet Muhtar Pasha Streets, Yusuf Pasha Mosque, and Hendek Bridge 
Street forms the general boundaries of the planning area. Remains of the 
church at the south of the Stone Bridge (Taş Köprü), Laçinbey Mosque, 
and the area in which Ottoman Houses exist are also included in the 
planning boundary. 
 
In addition to the legal and administrative thresholds taken into 
consideration in the boundary determination process, desire of including 
the areas in which the Ottoman structures exist, and the necessity of 
integrating this area with the Russian grid are the other factors that shaped 
the boundaries of the planning area.  
 
Thresholds: Thresholds in the planning area are related with the physical, 
socio-economical, legal, and administrative aspects of the study. 
 
Under the physical thresholds theme; Kars River, canal, geological 
formation boundary, and the high topographical relief are taken into 
consideration. A part of the Kars River to the Stone Bridge was bettered 
by the projects of Regional Directorate of State Hydraulic Works. 
However, flood of 2004 showed that this betterment is not enough, and 
the current level of the route should be raised 1.5 meters more. Projects 
for the route after the Stone Bridge should be made and applied, and this 
study is very crucial in view of the Kars Project. The canal dividing the 
south of the project site into two parts is insufficient in the case of a flood; 
therefore, this canal owned by the municipality creates a threat to the 
environmental health. 



1. INTRODUCTION 

 

2. derece tehlikeli deprem kuşağında yer alan Kars’ta önemli bir deprem 
riski bulunmamaktadır. 1985 yılında İller Bankası tarafından hazırlanan 
jeolojik raporda, proje alanında yer alan başlıca jeolojik formasyonlar; 
bazalt, moloz, ince oluşumlar ve alüvyon olarak tanımlanmıştır. Bu 
formasyonlardan alüvyon dışındaki alanlar yerleşmeye müsait olup 
alüvyon alanlarda da gerekli önlemler alınarak yapı yapılmalıdır. Ancak, 
yapılan incelemede, Kale ve çevresindeki alanların eğim ve kaya düşmesi 
tehlikeleri bakımından yerleşime uygun olmadığı da tespit edilmiştir. 
 
Alandaki fiziksel eşikler başlığı altında incelenmesi gereken diğer bir 
konu da tarihi değeri olan yapıların taşıdığı riskler ve tehlikelerdir. 
Bunların başında Beylerbeyi Sarayı ve Hamamlar gelmektedir. 
Beylerbeyi Sarayı’nın batı duvarında bulunan büyük bir çatlak nedeniyle 
yapı çökme tehlikesi taşımakta ve önünde bulunan Fen Lisesi için de 
büyük risk oluşturmaktadır. Benzer şekilde hamamlarında restorasyon 
projeleri hızla hazırlanarak uygulanmalıdır. Proje alanında yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya bulunan diğer bir yapı grubu da Osmanlı sivil 
mimari örnekleridir. Çoğu metruk durumda olan bu evlerin de belgeleme 
ve ölçümlendirme işleri acil olarak ele alınmalıdır. 
 
Proje alanında yer alan diğer bir grup eşikte sosyo-ekonomik eşiklerdir. 
Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere proje alanı hızlı bir 
çöküntüleşme sürecindedir. Alanın kent bütününe hitap eden bir merkez 
işlevinin kalmaması ve konut gelişiminin de alt gelir gruplarına hitap eder 
hale gelmesi bunun başlıca nedenidir. Alan, 1970’lerden itibaren özellikle 
de Kale’nin doğusunda bulunan hazine parsellerinde hızlı bir 
gecekondulaşma süreci yaşamıştır. Bunun sonucu olarak proje alanında 
yaşayan kentliler, proje alanının tarihi ve kültürel zenginliğini kavrayarak 
sahip çıkabilecek bir kentlilik bilincinde değildir. 
 
Yasal ve yönetimsel eşikler bakımından proje alanında yer alan başlıca 
eşik, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları ile kentsel sit alanıdır. Ayrıca 
proje alanında çok sayıda tescilli yapı da yer almaktadır. Bu alanlardaki 
her türlü planlama, altyapı ve üstyapı projeleri ile bunların 
uygulamalarının denetimi Erzurum’da bulunan Koruma Bölge 
Kurulu’nun yetkisindedir. 
 
Proje alanında varolan diğer bir yasal eşikte; 19.03.1964 tarihli Bakanlar 
Kurulu’nda alınan, kaya düşme tehlikesi nedeniyle Kale’nin güneybatısı 
ile Kars Çayı arasında kalan sahayı kapsayan afet bölgesi ilanı kararıdır. 
Bu karar sonucu sentez paftasında sınırlanan alan içerisinde yapı 
yapılması yasaklanmıştır. 
 
Yapı ve Doku Tanımlamaları: Sentez çalışmalarının diğer bir amacı da, 
proje alanında varolan farklı karaktere sahip yapı ve yapı gruplarının 
tanımlanması ve alt bölgelerin ve anahtar proje alanlarının saptanmasına 
öncülük etmesidir. Bu anlamda proje alanında 5 tür yapı grubu 
tanımlaması yapılmıştır. Bu alt bölgeler şunlardır: 
 
Korunacak Doku: Tamamı tescilli yapılardan oluşan ve çevre 
düzenleme işleri hariç hiçbir müdahale gerekmeksizin korunması gereken 
alanlardır. Proje alanında sadece Üniversite Alanı bu sınıflamada yer 
almıştır. 
 
Ayıklanarak Korunacak Doku: Tamamı tescilli yapılardan oluşmakla 
beraber, içerisinde tarihi yada kültürel değerler bakımından tutarlılık 
bulunmayan yabancı unsurların yada yapıların ayıklanması gereken 
dokulardır. Bu sınıflama, Kuzeyde Beylerbeyi Sarayı ile Güneyde Ali 
Ağa Camii arasında kalan ve Ulu Camii, Evliya Camii ve Havariler 
Kilisesini kapsayan alan için yapılmıştır. Zaman içerisinde onarımlar yada 
restorasyonlar görse de, yapılış tarihleri 10. yüzyıl ile 16. yüzyıl  arasında 
olan pek çok değerli yapının bir arada bulunduğu bu alanda son yıllarda 

Kars situated on the 2nd degree earthquake zone doesn’t face with a 
significant earthquake threat. According to the geologic report prepared 
by the Bank of Provinces (İller Bankası), main geologic formation at the 
project site are basalt, ruble, sediment, and alluvium. With the exception 
of the alluvium areas, remaining formations are suitable for settlement. 
However, according to this study, it’s been determined that the Citadel 
and its surroundings are not suitable for settlements because of the 
topographical relief and the danger of rock fall. 
 
Another topic examined under the physical thresholds theme is the risks 
and threats carried by the historical structures. Beylerbeyi Palace and the 
Hamams (Baths) are the most important ones of these risky structures. 
Because of a deep crack at the western side of the Beylerbeyi Palace, the 
structure is facing with a collapsing threat, and the high school in front of 
the palace is also affected by this threat. Similarly, restoration projects of 
the baths should be immediately made and applied. Another deteriorated 
group of structures is the Ottoman Houses, most of which are abandoned 
and should be documented without delay.  
 
Another type of threshold at the project site is the socio-economical 
thresholds. As stated in the previous parts, the project site is facing with a 
rapid deterioration process. The site is no longer accepted as a focal point 
of the whole city because there are no central functions left at the site and 
the residential development trend addresses the low income groups. A 
rapid development of the squatter settlements at the site was seen after the 
1970s, and that’s why the citizens inhabited the project site are not 
conscious enough to appreciate the cultural and historical values of the 
site. 
 
Main legal and administrative thresholds at the project site are the 1st and 
3rd degree archaeological sites and the urban site. Additionally, there are a 
lot of registered structures at the project area. Approval and control of all 
kinds of planning studies, constructions and infrastructural works in this 
area is made by the Regional Commission located at Erzurum. 
 
Another legal threshold at the site is the decision about the determination 
of the area between the southwestern part of the Citadel and the Kars 
River as a hazardous area considering the danger of rock fall. According 
to this decision made by the Council of Ministers, building constructions 
are prohibited within the boundaries drawn in the synthesis map. 
 
Structure and Pattern Definitions: Another aim of the synthesis studies 
is to define structures and group of structures that have different 
characteristics, and to determine sub-districts and key project areas. 5 
types of building groups are defined in this respect, and these sub-districts 
are as follows: 
 
Pattern to be Conserved: Areas consist of registered structures and 
should be conserved without a need for intervention except landscaping. 
Only the university area is classified in this group. 
 
Pattern to be Conserved by Selection: Areas consist of both registered 
structures and incongruous elements, most of which should be cleared 
considering the historical and cultural values. Area between Beylerbeyi 
Palace at the north and Ali Ağa Mosque at the south, and the area 
including the Ulu Mosque, Evliya Mosque and Church of Holy Apostles 
are classified in this category. Considering the area in which a lot of 
valuable structures dating back to the 10th to16th centuries exist, it is 
necessary to make open space arrangements in this area and demolish the 
unqualified structures most of which are residential units.   
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Şekil 11.1. Hoşgörü Sokağı 
Figure 11.1. Hoşgörü Street 

 
yapılan, çoğu konut kullanımlı vasıfsız binaların yıkılması ve yeni açık 
alan düzenlemeleri yapılması gerekmektedir.  
 
Rehabilite Edilecek Doku: Bu sınıflamada, sayıları az da olsa ayakta 
kalabilmiş ve tarihi değeri olan Osmanlı sivil mimari örneklerinin yer 
aldığı alanlar tanımlanmıştır. Bu alanlarda ki tarihi yapıların çok azı 
kullanılmakta olup restorasyon yada esaslı onarım yapılsa dahi tekrar 
kullanılmaları çok zor görünmektedir. Ayrıca bu binaların günümüz 
deprem standartlarına uygun hale getirilmesi, çağdaş yapı otomasyonu ve 
altyapı standartlarına kavuşturulması imkansızdır. Bu alanlarda, 
korunması mümkün olan yapıların yeni işlevlere kavuşturularak 
korunması, korunamayacak durumda olanların da rölevelerinin alınarak 
tekrar inşa edilmesine imkan sağlanması gerekmektedir. 
 
Dönüştürülecek Doku: Genel olarak tarihi değeri bulunan yapı yada yapı 
gruplarına sahip olmayan alanlar olup projenin hedefleri ve üstlenecekleri 
yeni işlevlere bağlı olarak dönüşüm hedeflenen alt bölgelerdir. 
 
Yıkılacak Doku: Proje alanının fiziksel karakteri, tarihsel bütünlüğü, 
sosyal ve kültürel yapısı, mülkiyet deseni ve yasal statüsü kriterleri 
bakımından genel yapıya aykırı bulunan ve yıkılması gereken alanlardır. 
Bu tür alanların başında, Kale’nin doğusundaki hazine arazilerinde yer 
seçen gecekondu alanı gelmektedir. Ayrıca, Belediye’nin Toplu Konut 
İdaresi ile yaptığı bir protokol ile birlikte bu alanlardaki gecekonduları 
tahliye etmek için başlattığı bir projesi de vardır. 
 
Projenin yapım sürecinde restorasyon uzmanı ve sanat tarihçilerinin 
katılımıyla oluşturulacak bir mimari ekibin katkılarıyla daha detaylı 
olarak ele alınacak olan proje alanında ki tarihi yapılar, anıtsal yapılar ve 
tarihi olmak üzere 2 ana kategoride ele alınmıştır. Tarihi yapılar da 
mevcut durumları yada özellikleri itibarı ile 5 alt başlıkta 
sınıflandırılmıştır. 
 
Anıtsal Yapılar: Yapıldıkları dönem, anı değerleri, bugünkü durumları 
ve proje alanındaki konumları kriterleri bakımından önem arz eden, 
landmark statüsündeki yapılardır. Kale, Havariler Kilisesi ve Taşköprü bu 
kriterler bakımından proje alanındaki anıtsal yapılar olarak saptanmıştır. 
Genel olarak iyi durumda olan bu yapılarda sağlamlaştırma veya 
stabilizasyon türü müdahalelere gerek vardır. 

Pattern to be Rehabilitated: This classification is defined for the area in 
which examples of the Ottoman civil architecture exist. It seems like even 
supposing these buildings are restored, it is hard to reuse these buildings. 
Moreover, it’s nearly impossible to fit the earthquake, modern building 
automation, and infrastructural standards regarding the current condition 
of these buildings. In these areas, it is necessary to preserve structures that 
can be preserved by giving new functions to them, and to rebuild the ones 
that can not be preserved after documenting them. 
 
Pattern to be Transformed: Areas in which structures or group of 
structures that have historical value don’t exist, and will be transformed 
by attaining new functions making an allowance for the goals of the 
projects. 
 
Pattern to be Demolished: Areas that should be demolished because of 
their incongruity in physical character, historical, social and cultural 
structure, landownership pattern, and legal statue. Squatter settlements at 
the east of the Citadel take the precedence in this category. Additionally, 
there is a rehabilitation project for these squatter settlements made by the 
Mass Housing Administration and the Municipality, according to which 
these settlements will be emptied and relocated. 
 
With the contribution of an architectural team consists of restoration 
experts and art historians, historical and monumental structures at the site 
will be taken into detailed consideration in this project development 
process. Historical structures are classified according to their current 
conditions or their characteristics. 
 

 
Şekil 11.1. Sur Kalıntıları 

Figure 11.1. Ruins of the outer citadell 
 

Monumental Structures: These are the landmarks that present 
importance regarding the building periods, current conditions, and their 
position in the project. Citadel, Church of Holy Apostles, and the Stone 
Bridge are classified as monumental structures. Stabilization and 
consolidation type of intervention is required for these structures, which 
are in generally good condition. 
 
Historical Structures: These structures are classified under five titles. 
First classification is the structures the original and current conditions of 
which are to be preserved. These are the structures that don’t have the 
opportunity to be restored or reconstructed regarding the current condition 
of these structures. Remains of the churches close to the hamams (baths)  
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Tarihi Yapılar: 5 alt başlıkta sınıflandırılan bu yapı tanımlamalarından 
ilki; mevcut durumu ile korunacak yapılardır. Bugünkü durumları itibarı 
ile herhangi bir restorasyon, restitüsyon yada rekonstrüksiyon şansı 
olmayan yapılardır. Hamamlar bölgesindeki kilise kalıntıları ve dış kale 
kalıntıları bu sınıflamada yer almaktadır. Bu yapıların tekrar inşa 
edilebilmeleri yada eksik bölümlerinin tamamlanabilmesi belge 
yetersizliğinden dolayı imkansızdır. Bu nedenle temizliklerinin yapılması 
ve bir açık alan sisteminin içerisinde bugünkü durumlarıyla korunmaları 
en akla yakın çözümdür. 
 
Bu başlıkta ele alınan diğer bir yapı sınıfı restore edilecek yapılardır. Bu 
yapılar işlevleri korunarak yada değiştirilerek restore edilmesi gereken 
yapılardır. Bu tür yapılara en iyi örnek hamamlardır. 
 
Proje alanında, tarihi değeri olmakla beraber yok olmuş ve zaman 
içerisinde restore edilmiş yada yeniden inşa edilmiş yapılar da vardır. Bu 
yapıların çoğu cami gibi işlevleri devam eden yapılardır. Evliya Camii, 
Ulu Camii ve Vaizoğlu Camii bu yapı grubunun tipik örnekleridir. 
 
Cephe korunarak iç mekanı düzenlenecek yapılar tarihi yapılar arasında 
diğer bir sınıfı oluşturmaktadır. Bu yapılar daha çok iç mekan yada çatı 
gibi unsurları yok olmuş, dış cephesi kısmen ayakta kalmış yapılardır. Bu 
yapılara en iyi örnek; Beylerbeyi Sarayı ile Namık Kemal’in yaşadığı 
söylenen evdir. Bu yapıların orijinal işlev ve fiziksel özelliklerine  
kavuşturulması imkansız olmakla beraber iç mekanı düzenlenerek yeni 
işlevlerle kullanıma açmak yerinde olacaktır. 
 
Tarihi yapılar sınıfında yer alan son kategori rölöve alınarak yeniden 
yapılacak yapılardır. Bu yapılar daha çok Osmanlı döneminden kalma 
sivil mimari örnekleri olup sayıları azdır. Projenin bir hedefi de Osmanlı 
konut dokusunu canlandırmak olduğundan bu yapılara dair tüm 
belgeleme ve ölçümleme işleri yapılmalı ve tekrar inşa edilmeleri 
sağlanmalıdır. 
 
Proje alanında, daha önceki bölümde bahsedilen ve yıkılması öngörülen 
yapı gruplarının yanı sıra, tek tek yapılar da vardır. Bunların başında 
Beylerbeyi Sarayı’nın güneyinde plana aykırı ve ruhsatsız olarak inşa 
edilen Fen Lisesi gelmektedir. Sarayın duvarındaki çatlak sebebiyle 
ivedilikle taşınması gereken okul için Digor yolunda arsa seçilmiş ve imar 
planı çalışması başlamıştır. Havariler Kilisesi’nin kuzeyinde inşa edilen 
ve 1950’li yıllarda enerji üretmek için kullanılan yapıların da daha sonra 
inşa edilen trafo binaları ile birlikte yıkılması ve Kilise çevresinin 
temizlenmesi proje açısından büyük önem taşımaktadır.   

and the remains of the outer city walls are classified in this category. 
Rebuilding these structures or identifying the missing parts of them seems 
impossible because of the lack of information about them. Therefore, the 
most appropriate solution about these structures seems like to preserve 
them in their current condition.   

 
Second classification is the structures to be restored by preserving or 
chancing the functions of these structures. Best examples of these 
structures classified in this category are the hamams (baths). 
 
There are historical structures that were demolished, restored, or rebuilt in 
some time, and most of these structures are the mosques. Typical 
examples of this group are Evliya Mosque, Ulu Mosque, and Vaizoğlu 
Mosque. 
 
Another classification is for the historical structures facades of which will 
be preserved and interior design of which will be arranged. These are the 
structures that the roofs or the interior parts of which were demolished, 
and only the facades of which remained left. Beylerbeyi Palace and the 
house of Namık Kemal are the examples of this category. It will be 
appropriate to give new functions to these structures and accordingly 
design the interior parts of them, because it is impossible to regain the 
original physical structure and original functions of them. 
 
Another category includes the structures to be reconstructed after 
documenting them. They are the civil architecture examples of the 
Ottoman period. Considering the goals of the project, one of which is the 
revitalization of the Ottoman cultural heritage and residential pattern, all 
kinds of documentation about these structures should be made, and they 
should be reconstructed. 
 
There are other single structures having no historical value and should be 
demolished. High School at the south of the Beylerbeyi Palace, which is 
an unauthorized building regarding the proposals of the current 
development plan. The school should be relocated without delay because 
of the deep crack on the walls of the Beylerbeyi Palace, and projects on 
the relocation of the school on the way to Digor already begun. Structures 
that were built in 1950’s at the north of the Church of Holy Apostles and 
the transformers should be demolished so as to open up the surroundings 
of the church.           
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POLİTİKALAR VE PLANLAMA KARARLARI 
 
Kars Kaleiçi Projesi’nin politikalar ve planlama kararları aşamasının ana 
amacı, Kars’ın Türkiye ve Kafkasya için taşıdığı önemi ve potansiyeli 
doğru tanımladıktan sonra bu amaca dönük politikaların oluşturulması ve 
bu politikalar doğrultusunda projenin yüklenebileceği olası görevleri 
planlama kararları vasıtasıyla tanımlamaktır. 
 
Kars, Türkiye ve Kafkasya’ya hitap eden bir eğitim, kültür ve turizm 
merkezi olma potansiyeline sahiptir. Politikalar oluşturulurken ana 
hareket noktası bu kabül olmuştur. Politikaları  takip eden aşamalar 
örgütlenme ve planlama kararları aşamalarıdır. 

Politikalar 
 
Kentsel canlandırma ve iyileştirme politikalarının uygulanmasını 
gerektiren koşullar, yalnızca fiziksel sorunlardan kaynaklanmamaktadır. 
Kentsel yapı aslında yerel ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimin sonucu 
olarak bozulmaktadır. Bu ekonomik ve sosyal yapıdaki bozulmanın üç 
boyutlu bir yansıması olarak, kentsel mekan da niteliklerini kaybetmeye 
başlamaktadır. Bu fiziksel yapıdaki bozulma ise daha sonra ekonomik ve 
sosyal yapının iyileştirilmesinin önünde yeni bir engel olmaya başlayarak, 
sorunların derinleşmesine neden olmaktadır. 
 
Bu kısır döngüyü kırmak için fiziksel müdahaleler tek başına yeterli 
olamaz. Çünkü kentsel yapının bozulmasının nedeni, temelde fiziksel bir 
sorun değildir. Ekonomik ve sosyal politikalar ile bütünleşmeden 
yapılacak fiziksel müdahaleler, etkin ve kalıcı çözümler ortaya koyamaz. 
Bu fiziksel müdahaleler sorunun temeline inmeden, fiziksel 
yansımalarının kısmen algılanmasını ve mekana yansımasını geciktirir. 
Bu geçici çözümler kalıcı ve etkinlikten uzak olmalarının yanı sıra, 
kaynakların verimli kullanılamamasına da sebep olmaktadır. 
 
Bu nedenle Kars kentinde uygulanacak bir kentsel canlandırma projesinin 
fiziksel politikaları, ekonomik ve sosyal politikalardan bağımsız olarak 
şekillenmemeli ve uygulanmamalıdır. Bu politikalar serbest piyasa 
mekanizmasının dinamikleri ile de bütünleşmelidir. Ancak 
unutulmamalıdır ki, kentsel politikalar serbest piyasa mekanizmasının 
tam olarak işlememesi nedeniyle varolmuşlardır. Dolayısı ile, bu 
sorunların çözümü ve politikaların uygulanmasında kamu müdahalesi ve 
desteği olmadan, serbest piyasa mekanizması başarılı olamaz. Olması 
gereken ideal durum, fiziksel, ekonomik ve sosyal politikaların serbest 
piyasa kuralları ve kamu müdahaleleri ile bir bütün halinde aynı amaca 
yönelik ve eşgüdümlü olarak tasarlanması ve uygulanmasıdır. 
 
Politikaların Oluşturulması: Kentsel canlandırma projelerinin başarısı 
için kentsel ekonomik yapının gücü ve dinamizmi çok önemlidir. “İhraç 
eden” sektörler aracılığı ile kente kazandırılacak olan ekonomik 
kaynaklar, kent içinde birikim, yatırım ve harcama yolu ile diğer 
sektörlerde de bir dinamizm yatıracaktır. Bunun fiziksel yansıması olarak, 
canlandırılması amaçlanan kent dokusunda gerçekleşecek ekonomik, 
sosyal ve kültürel aktivitelerin boyutu artacak, daha fazla artı değer elde 
edilecek ve kentsel doku ve yapıların canlanması, iyileşmesi ve 
yenilenmesi sağlanacaktır.  
 
Bu çerçeve içinde, Kars kenti için üzerinde yoğunlaşılması gereken iki 
temel politika odağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki hizmetler sektörüdür. 
Hizmetler sektöründe ise Kars kenti için turizm, ticaret, eğitim ve kültür 
en önemli alt sektörler olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci temel politika 
odağı ise tarım ve tarıma dayalı sanayidir.  

POLICIES AND PLANNING DECISIONS 
 
The main purpose of the policy and decision making stage of Kars Kaleici 
Project is to define the significance and potentials of Kars for Turkey and 
Caucasus, and then to develop policies to this end and to define possible 
roles to be played by the project with planning decisions.  
 
Kars has a potential of becoming an education, culture and tourism center 
of Turkey and Caucasus. This assumption forms the basis of the policy 
making process. Organizational formation and planning decisions stages 
will follow policies. 

Policies 
 
Conditions creating the need for implementing urban rehabilitation and 
revitalization policies do not stem primarily from physical reasons. 
Elements of urban structure deteriorate mainly due to problems in local 
economic and social conditions. As a result of this triple reflection of this 
deterioration in the local economic and social structure; quality of the 
urban space starts to diminish and the physical environment deteriorates 
accordingly. This physical deterioration in return gives rise to the 
deepening of the problems of the economic and social structure, and 
becomes an obstacle in the rehabilitation of the socio-economic structure.   
 
Physical interventions are not enough to break down this vicious circle, 
because deterioration of the urban structure is not resulted only from the 
physical problems. Through a perspective that could see the space beyond 
cause-effect relationship, it is essential to have both physical urban 
rehabilitation and revitalization policies, in parallel to local economic, 
social and cultural policies. Physical interventions without the presence of 
accompanying economic, social and cultural policies will have only a 
temporary effect, since underlying problems that lead to urban 
degradation will still exist.  
 
These polices should also take market conditions into account. Urban 
development strategies exist due to the absence of properly functioning 
market mechanism and in certain respects; they are a form of explicit 
government intervention. Market dynamics in design and implementation 
of urban rehabilitation and revitalization policies are integral elements of 
solution. Therefore, market mechanism in solving these problems would 
be unsuccessful without the public intervention and support. Ideal 
solution would be an application of physical, economic, and social 
policies by the common interventions of the public and market 
mechanisms. 
 
Policy Making: Power and dynamism of the urban economic structure is 
very important regarding the success of the urban rehabilitation projects. 
Economic resources obtained from the exporting sectors will create 
dynamism in other sectors by accumulating, investing, and spending these 
resources in the city. Level of the economic, social, and cultural activities 
in the city to be revitalized will be increased and a surplus value will be 
gained in respect to the physical reflections of this process, and it will be 
possible to revitalize, rehabilitate, and renew the urban pattern and 
structures. 
 
Within this framework, there are two focal policies regarding the Kars 
city. First is related with the service sector, which consists of tourism, 
commerce, education, and culture sub-sectors. Second is related with the 
agricultural industry. 
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Bu iki temel politika odağı;  
a. Kars kentinin sahip olduğu mevcut kaynaklar,  
b. gelişme potansiyeli,  
c. stratejileri, 
d. mevcut yatırım ve üretim olanaklarının güçlendirilmesi, 
e. yeni sermaye çekilmesi, 
f. bu amaçla promosyon kampanyaları yürütülmesi, ve 
g. önerilen esnek, zaman içinde değişime ve kendini yenilemeye 
uygun politikaların sürdürülmesi araçları, çerçevesinde ele 
alınmalıdır. 

 
Hizmetler Sektörü Odağı: Hizmetler sektörü içinde mevcut potansiyeli 
en yüksek alt sektör turizmdir. Kars’ın tarihi yapıları ve dokusu, ekolojik 
ve doğal güzellikleri, zengin sosyal ve kültürel yapısı, iklimsel özellikleri 
yılın her mevsiminde turizm için gerekli koşulları sunmaktadır. Ancak 
sahip oldukları potansiyelin çok altında kullanılan bu değerlerin tanıtıma 
ve desteklenmeye ihtiyacı vardır. 
 
Ticaret, eğitim ve kültür alt sektörlerinde ise, turizmden farklı olarak, 
mevcut potansiyellerinin güçlendirilmesini amaçlayan politikalar 
uygulanmalıdır. Bu amaçla, mevcut ticaret olanaklarının organik tarım ve 
hayvancılık, arıcılık, halıcılık, süt ürünleri politikaları ile desteklenmesi, 
bunlara ait borsaların, kooperatiflerin kurulması ve desteklenmesi 
gereklidir. Ticaret ile ilgili politikalar, tarım ve tarıma dayalı sanayi 
politikaları ile karıştırılmamalıdır. Burada amaç, işlenmiş ve temel tarım 
ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlayacak 
mekanizmaların güçlendirilmesidir.  
 
Kars ilindeki eğitim imkanlarının güçlendirilmesi amacı ile; Kafkas 
dilleri, Kafkas müzikleri ve dansları, mimarlık, ekolojik tarım, arıcılık, 
hayvancılık, halıcılık gibi yüksek eğitim bölümlerin mevcut olanlarının 
kapasitelerinin artırılması, olmayanların ise açılması kentteki ekonomik, 
sosyal ve kültürel yapının güçlenmesine katkıda bulunacaktır.  
 
Kars’taki kültürel zenginliğin tanınmasına olanak sağlamak üzere; 
folklor, yemek ve el sanatları konularında kurslar açılması ve bunu 
yaparken  de ticaret ve turizm sektörlerine nasıl katkı sağlanacağının 
öğretilmesi yerinde olacaktır. 
 
Tarım, hayvancılık ve bunlara dayalı sanayi sektör odağı: Kars 
kentindeki organik ve geleneksel tarımsal üretimin ve hayvancılığın 
geliştirilmesi kentsel ekonomik yapının güçlenmesine önemli katkıda 
bulunacaktır. Bunun için organik tarım tekniklerinin öğretilmesi ve 
yaygınlaştırılması için çiftçilere ve iş sahibi olmak isteyen gençlere 
kursların açılması çok önemlidir.  
 
Ayrıca geleneksel tarım üretiminin artırılması için ulusal ve uluslararası 
kuruluşlardan destek alınması çok önemlidir. Yeni ekim teknikleri, 
yöreye uygun tohum geliştirilmesi ve kullanımı konusundaki yenilikler 
mevcut tarımsal üretimin artırılması için gereklidir. Ürün çeşitlenmesi 
konusunda ise yöreye uygun, ancak mevcut durumda üretimi yapılmayan 
tarımsal ürünler için bir araştırma yapılmalıdır. 
 
Kars Belediyesi ile Fransa Hükümeti arasında yürütülen ortak bir çalışma 
kapsamında Kars’ta bir çiftlik kurulması projesi hayata geçirilmek 
üzeredir. Bu proje tarım sektörünün desteklenmesi anlamında çok olumlu 
bir girişimdir. 
 
Benzer koşullar et ve süt ürünleri sektörleri için geçerlidir. Kars 
ülkemizde en çok tanınan ve yüksek kaliteye sahip peynir çeşitlerinin 
üretiminde yıllardır başı çekmektedir. Bunun için kaliteli ve kalitesi 

These two focal policies should be taken into consideration from the 
points of  

a. existing resources of Kars, 
b. development potentials, 
c. strategies, 
d. empowerment of the existing potentials for investments and 

productions, 
e. attraction of new capital, 
f. organization of promotion campaigns for this reason, and 
g. tools for sustaining renewable and flexible policies open to 

changes in time, views. 
 
Service sector: The highest existing potential within the service sectors 
belongs to the tourism sub-sector. Historical structures and pattern, 
ecological and natural environment, rich social and cultural structure, and 
climatic characteristics of Kars provide a potential of four-season tourism. 
However, these idle potentials should be promoted and supported.  
 
Different from the tourism sector, in commerce, education, and culture 
sectors, policies aiming the empowerment of the existing potentials 
should be applied. In this respect, current opportunities in commerce 
should be supported with the policies regarding the organic agriculture, 
stock breeding, beekeeping, carpet business, and milk products. 
Cooperatives and stock exchanges related with these should be 
established and be supported. Policies regarding the commercial activities 
should not be mixed with agriculture and agricultural industry policies. 
Here, empowerment of the mechanisms in the distribution of these basic 
agricultural products within the national and international markets is 
aimed. 
 
So as to strengthen the educational means in Kars; an increase in the 
capacities or opening of the necessary departments like Caucasus 
languages, Caucasus music and dances, architecture, ecologic agriculture, 
beekeeping, stock breeding, carpet business in the university will help in 
the empowerment of the economic, social, and cultural structure in the 
city. 
 
In order to promote the cultural structure in Kars, it will be appropriate to 
give courses on folklore, local food, and handicrafts while telling them 
the possible outcomes and contributions of these courses in the commerce 
and tourism sectors respect. 
 
Agriculture, stock breeding, and related industry sector: Improvement 
and development of the organic and traditional agriculture and stock 
breeding will contribute to the empowerment of the urban economic 
structure. It is necessary to give courses on the organic agriculture 
techniques to the farmers and young people interested in this. 
 
Additionally, it is very important to receive support from the national and 
international institutions for increasing the traditional agricultural 
products. Innovations like new planting techniques, improvement of local 
seeds and their uses are necessary to increase the current agricultural 
production. Researches about the diversifications of agricultural products 
are also necessary. 
 
A common study scope of which is to establish a farm in Kars is being 
carried out by the Municipality of Kars and French Government. This 
project is a positive enterprise pertaining to the development and 
improvement of the agricultural sector. 
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zaman içinde dalgalanma göstermeyen üretim çok önemlidir. Süt 
üretiminin ve üretilen ürünlerin çeşit ve kalitesinin artırılması kentin 
ekonomik yapısına katkıda bulunacaktır.  
 
Kazcılık da Kars’a özgü son derece önemli ve yaygın bir iş koludur. Daha 
çok yörenin iç taleplerine dönük olarak yapılan bu işin ekonomiye daha 
fazla katkı sağlamasının yolları araştırılmalıdır. 
 
Arıcılık da Kars’ın ülke genelinde ünlenen faaliyet kollarından biridir. 
Yöredeki bitkisel çeşitlilik ve coğrafi koşullar nedeniyle Kars balının 
kendine özgü bir marka olmasını sağlamıştır. 
 
Eyleme Yönelik Programlar: Kent için acil olarak uygulamaya 
geçirilmesi gereken sektörel programlar paketi ve acil eylem planları 
bulunmaktadır. Program paketlerinin içinde alt eylem planlarının 
hazırlanması ve etaplanması, yukarıda sıralanan hedeflerin birer iyi niyet 
bildirgesi olmaktan çok, eyleme yönelik somut politikalar olmasını 
sağlayacaktır. 
 
Turizm Politikaları: Kars kenti ve çevresinin turizm potansiyeli 
yeterince değerlendirilememektedir. Bu amaçla aşağıda sıralanan 
başlıklar ışığında bir tanıtım kampanyası uygulanmalıdır; 
 

• Kars ve çevresindeki tarihi ve kültürel miras, 
• Sosyal, kültürel ve biyolojik çeşitlilik, 
• Kayak ve diğer kış sporlarına dönük imkanlar, 
• Havayolu vasıtasıyla kısa zamanda ulaşılabilirlik, 
• Doğa sporlarına dönük imkanlar, 
• Kuş ve yerel flora gözlem imkanları, 
• Yerel yemek kültürünün çeşitliliğini, 
• Peynir, bal ve halı  gibi yöreye özgü marka olmuş ürünler, 
• Komşu ülkelerden kaynaklanacak talepler, 
• Çevre illerdeki potansiyeller. 

 
Bu tanıtım kampanyası iki amaca hizmet etmelidir. Kampanya hem yeni 
yatırım için kentin potansiyelini vurgulamalı, hem de kente olan ilgiyi 
artırılmalı ve daha çok ziyaretçi çekmelidir. Bu kampanya bir tanıtım ve 
halkla ilişkiler şirketi aracılığı ile yürütülmeli, medya, turizm birlikleri, 
seyahat acentaları, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları başta olmak 
üzere iş çevrelerine ve meslek örgütlerine ulaşmalıdır. 
 
Ancak bu tanıtım kampanyasının ayaklarının yere basması için belediye 
ve valilik başta olmak üzere ilgili bütün kişi ve kuruluşların 
sağlayabileceği imkanlar da bu kampanyanın parçası olarak 
vurgulanmalıdır. Bunların başında arsa temini ve altyapı sağlanması 
gelmektedir. Hükümet tarafından sağlanan vergi avantajları da 
vurgulanmalıdır. Bu tanıtım kampanyasının ilk ayağı olarak yukarıda 
belirtilen konuların kapsandığı bir film hazırlanmalı ve tanımlanan hedef 
kitleye ulaştırılmalıdır.  
 
Bu politikaların uygulanmasının farklı katmalardan oluşan bir süreç 
olduğu unutulmamalıdır. Bu kampanyaya paralel olarak, Kars kentinde 
fuarlar düzenlenmelidir. Bu fuarlar tematik olacağı gibi (gravyer, kaşar, 
bal gibi yöresel ürünlerin öne çıktığı), belirli etkinlikler ile bütünleşen 
genel amaçlı fuarlar da olabilir (kışın kayak, bahar aylarında dağ bisikleti 
yarışmaları gibi). Bu organizasyonlar imkanlar dahilinde çeşitlendirilmeli  
ve yılın farklı zaman dilimlerine yayılmalıdır.  
 
Kars’taki turizm potansiyeline bakıldığında, şu anki gelişmişlik düzeyinin 
çok az olduğu görülür. Bunun bir faydası, Türkiye’nin Antalya, Bodrum 
gibi turistik bölgelerinde yaşanan; kitle turizmine dönük, kontrolsüz, 
plansız, sadece karı maksimize etmeyi hedefleyen ve doğal kaynaklarını 

Similar conditions are applicable for meat and milk products. Kars is one 
of the leading cities in the production of cheese. In this respect, stable 
production of good quality cheese is very important. Diversification and 
increase in the quality of milk products will contribute to the urban 
economy. 
 
Goose breeding is very important and common in Kars. Researches 
should be made about the ways of contributing this business to the urban 
economy regarding the demands of the local people. 
 
Beekeeping is also another common activity that became famous 
throughout Turkey. Floral diversity and the geographical conditions 
enabled Kars honey to become a unique brand. 
 
Action plans: There are several program packages and action plans that 
should be applied immediately in Kars. Sub action plans in these program 
packages should be prepared and divided into stages. This will enable the 
process of policy making efficient by converting these action oriented 
goals into concrete polices rather than good wills. 
 
Tourism policies: Tourism potential of Kars and its surroundings is not 
efficiently exercised. In this respect an advertising campaign regarding 
the following premises should be applied; 
 

a. Historical and cultural heritage of Kars and its surroundings, 
b. Diversity in the social, cultural, and biological structure, 
c. Opportunities in skiing and other winter sports, 
d. Accessibility by airway, 
e. Opportunities in nature sports, 
f. Opportunities in bird and local flora watching, 
g. Diversity in the local food culture, 
h. Brand products of cheese, honey, and carpets, 
i. Demands of the neighboring countries, 
j. Potentials in the city environs. 

 
This advertising campaign should serve to two purposes. Potentials of the 
city should be emphasized so as to attract new investments and tourists to 
the city, and interest for the city should be aroused by this campaign. This 
campaign should be executed by an advertisement and public relations 
company; and business environs like media, tourism companies, travel 
agencies, public institutions, chambers of commerce and industry should 
be contacted with. 
 
Additionally, all of the assisting persons and institutions like municipality 
and governorship should be emphasized for being a part of this campaign 
so as to sustain the legitimacy of this advertisement. One of these 
assistances from these institutions is related with the land development 
and provision of infrastructural facilities. As a preliminary stage of this 
advertisement campaign, a film covering the stated topics should be 
produced. 
 
It is necessary to remember that application of these polices is a process 
having different layers and stages. In parallel to this campaign, fairs 
should be organized in Kars. These will be either thematic fairs in which 
local products like gruyere, cheese, and honey take the most important 
place or fairs in which ski races in the winter, mountain bike races in the 
spring can take place. These organizations should be diversified and took 
place in different times of the year. 
 
It’s seen that development level of the tourism potential of Kars is very 
low. One of the positive consequences of this is the protection of these 
potentials from the other uncontrolled and unplanned types of tourism 
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hızla tüketen  bir turizm gelişmesinden korunmuş olmasıdır.  Kars’ta 
varolan turizm potansiyeli kitle turizminden çok kış turizmi, inanç 
turizmi, eko turizm ve kültür turizmi gibi alternatif turizm türlerine 
yöneliktir. Bu tür bir turizm yaklaşımı; kontrollü ve planlı gelişmeyi 
hedefleyen, kara değil çevreye değer veren, kitleler halinde değil bireyler 
yada küçük topluluklar halinde, yılın değişik dönemlerine dağılmış, yeni 
yapılaşmadan çok mevcut yapılaşmayı değerlendiren ve yerel halkın 
sosyal yapısına zarar vermeyen bir yapıda olmalıdır. 
 
Tüm bu kabuller Kars’taki turizm politikalarının sürdürülebilir turizm 
başlığında ele alınması gerektiğini göstermektedir. Sürdürülebilir turizm; 
turizmi oluşturan etkenlerin ve varlıkların nitelik ve niceliklerini 
kaybetmeden sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir.  
Sürdürülebilir turizm politikalarının hedefleri; doğal çevreyi ve ekolojik 
süreçleri tahrip etmemek, içi ve dış turizm hareketlerini geliştirmek, 
turizmi çeşitlendirmek, turistik yoğunlaşmayı zamana ve mekana yayarak 
kaynakların tahribini önlemek ve ulaşım ve kentsel altyapıyı 
güçlendirmek olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda sürdürülebilir turizm 
politikaları; ekolojik, ticari, eğitim, kültürel ve sosyal politikalarla 
desteklenmelidir.  Bu da ancak bir turizm master planı ile sağlanabilir. 
Kars için 1990 yılında Turan Barlas tarafından hazırlanan bir turizm 
master planı mevcuttur. Ancak, günümüz koşulları ve eğilimleri 
doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. 
 
Ekolojik politikalar: Bölgedeki biyolojik çeşitliliğin küresel ölçekte 
önem arz ettiği bilinmektedir. Dünyada 25 adet olduğu bilinen sıcak 
noktaların sadece üçü karasal iklime sahip bölgelerde yer almakta olup 
bunlardan biri de Uzantıları Kars ili Sınırlarında olan Kafkasya Sıcak 
Noktası’dır. Ayrıca Kuş ve memeli hayvanlar bakımından Kars 
Türkiye’nin en önemli bölgesi kabul edilmektedir. Bu bakımdan Kars, 
biyolojik varlıkların korunabilmesi için gerekli tedbirleri içeren bir 
ekolojik politikalar planına ihtiyaç duymaktadır. 
 
Ticaret Politikaları: Kars kentinde düzenlenecek fuarlar, turizm için 
oluşturdukları potansiyelin yanı sıra, kentin dünya ile bütünleşmesi için 
de bir araç olabilir. Yurtdışındaki üretici ve araştırmacıların ve diğer ilgi 
gruplarının bu fuara katılımının sağlanması çok önemlidir. İtalya, İsviçre, 
Fransa, Yunanistan başta olmak üzere hem turizm konusunda ileri gitmiş 
hem de peynir gibi geleneksel ürünlerin üretiminde önemli birikime sahip 
ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak, üretimin artırılması, kalitesinin 
yükseltilmesi, dünya pazarlarına açılabilmek ve kente yeni ziyaretçi 
çekebilmek için çok önemlidir.  
 
Üreticilere yönelik destek hizmetleri, hem yapılacak yatırımın 
kolaylaştırılması, hem de kalitenin artırılışında önemli bir etkendir. Bu 
amaçla, tarımsal ürünlerin kimyasal analizini yapabilecek laboratuarların 
açılması, organik tarım için sertifikasyon kuruluşları ile ilişkilerin 
kurulması, ihracat imkanlarının desteklenmesi amacı ile ambalaj ve 
paketleme konularında tasarım desteği verecek firma ve kuruluşların 
bulunması, uygun depolama imkanlarının sağlanması bunlardan 
başlıcalarıdır. Burada Belediye, Valilik, kamu ve özel kuruluşlar, sivil 
toplum kuruluşları ve meslek örgütlerine önemli görevler düşmektedir.   
 
Ekonomik yapının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacı ile arıcılık 
ve halıcılığın desteklenmesi de gereklidir. Yüksek kaliteli, doğal, 
kimyasal ilaç ve katkı maddeleri bulunmayan bal üretimi, uygun 
pazarlama teknikleri ile birleştiğinde kent için önemli bir gelir kapısı 
olabilir. Üretim, pazarlama, satış ağı ile ilgili kısıtlamalar göz önüne 
alındığında, bal üretiminin hem büyük bir üretici adına tedarikçi olarak 
üretim ve satışı, hem de markalaşma yolunda gösterilecek çabalar ile 
bağımsız olarak internet üzerinden pazarlanması düşünülmelidir. İnternet 
üzerinde yapılacak pazarlama için bilgisayar altyapısının kurulması, web- 

development. It’s seen that in focal tourism points like Antalya and 
Bodrum, this uncontrolled and unplanned tourism development addressed 
to mass tourism and maximum profit results in the rapid exhaustion of 
natural resources. Existing tourism potential of Kars addresses winter 
tourism, religious tourism, ecotourism, and culture tourism rather than 
mass tourism. Aspiration of controlled and planned development 
addressing to small groups of people rather than a mass of people is 
necessary according to this tourism approach. Giving importance to the 
environmental concerns rather than the profits, and putting the existing 
building stock to use rather than constructing new ones are other 
considerations of this approach. Tourism density should be diffused in 
different times of the year, and social structure of the local people should 
not be damaged in this respect. 
 
While identifying the economical framework of the project, sustainable 
tourism concept exposed by the Global Heritage Fund is adopted as a 
development model, to be supported with cultural, social, economic, and 
also ecological policies. Sustainable tourism stands for sustaining the 
qualities and quantities of the elements that form a potential for tourism. 
Preservation of the natural-artificial environment and ecological balance, 
development of the inner and outer tourism, prevention of the devastation 
of the resources by spreading the tourism intensity, sustaining a functional 
reliability, and development of the urban infrastructure and structure are 
the goals of the sustainable tourism policies. In order to support 
sustainable tourism policies with ecological, commercial, educational, 
cultural and social policies, tourism master plan made in 1990 by Turan 
Barlas should be revised in accordance with the current development 
patterns and trends. 
 
Ecological policies: It’s known that the biological diversity in the region 
is significant at the global scale. One of the 25 hot points in the world is 
located within the borders of Kars. Furthermore, considering the birds and 
mammals, Kars is the most important city in Turkey. Accordingly, in 
order to conserve the biological existence, it’s necessary to make an 
Ecological policy Plan. 
 
Commercial policies: Fairs to be organized in Kars can be a tool for the 
integration of the city with the world. It is important to provide 
participation of the foreign firms, research institutes, and interest groups 
in fairs. Developed countries in the tourism sector like Italy, Sweden, 
France, and Greece should participate in fairs considering their possible 
contribution in traditional production methods, techniques, which in 
return enables Kars to increase the production capacity and quality. 
 
Supporting the producers is an important factor that facilitates the funding 
and increases the quality. For this reason, it necessary to establish 
laboratories analyzing the chemical formations of the agricultural 
products and certification institutions for organic agriculture, to organize 
packaging companies for design support, and to find appropriate storage 
opportunities. Municipalities, governorship, public and private 
institutions, non-governmental organizations have an important role in 
this procedure. 
 
It is necessary to support bee keeping and carpet making so as to 
strengthen the economical structure and provide diversity in the 
economical sector. High quality and natural honey production when 
integrated with the appropriate marketing techniques can be an important 
source of income in Kars. Considering the limitations in production, 
marketing, and trading network, production and marketing of honey can 
either be made as a provider for a big firm or as a free brand by using the 
advertisement opportunities in the internet. Public, private, non- 
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sitesi tasarımı, ambalajlama gibi hizmetler yine yukarıda belirilen kamu, 
özel, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile ortak 
gerçekleştirilebilir. 
 
Daha sonra bu internet satış sitesi Kars kenti ve çevresinde üretilen diğer 
ürünlerin de satıldığı bir sanal alışveriş sitesine dönüşebilir. Farklı 
üreticiler istedikleri taktirde tek bir marka altında, isterlerse de kendi 
markaları altında bu satış işlemini gerçekleştirebilirler. Benzer bir süreç 
halıcılık için de düşünülebilir. İnternet yoluyla yapılacak satış, üreticinin 
doğrudan tüketiciye düşük maliyetle ve daha yüksek kar marjları ile 
erişimine olanak sağlayacak, dolayısı ile kentteki sermaye birikim süreci 
ve mevcut fiziksel yapının korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi 
için gerekli koşulları oluşturacaktır. 
 
Bir diğer pazarlama kanalı ise, belediye/valilik tarafından işletilecek 
restore edilmiş tarihi bir yapıda bu ürünlerin satışının yapılması olabilir. 
Ziyaretçiler kente özgü her türlü ürünü buradan satın alabilmelidirler.  
 
Eğitim Politikaları: Eğitim sektörünün kültürel ve sosyal yönünün yanı 
sıra, kentlerin yerel ekonomik yapılarının çeşitlendirilmesi ve 
desteklenmesinde oynadıkları önemli roller vardır. Üniversite 
düzeyindeki Kafkas dilleri, Kafkas müzikleri ve dansları mimarlık 
ve/veya restorasyon, pazarlama, turizm ve otelcilik, organik tarım, 
hayvancılık, süt ürünleri, arıcılık gibi konularda yeni açılacak veya 
geliştirilecek mevcut bölümler, hem yukarıda sıralanan politikaların 
uygulanması sürecine, hem de kente gelir kazandırılmasına katkıda 
bulunacaktır.  
 
Kültür Politikaları: Kars’ın kendine özgü kültürel yapısının yaşatılması, 
Kars Kaleiçi Projesi’nin hareket noktalarından biri olan kültürel 
çeşitliliğin algılanabilmesi açısından önemlidir. Bu kültürel çeşitliliğin 
temel nedeni Doğu Anadolu’ya özgü unsurlar ile Kafkasya’ya ve hatta 
İran’a özgü unsurların da bir arada bulunmasıdır. Yörenin folklorik 
özellikleri, el sanatları ve yerel mutfağı tüm bu bölgelerden izler 
taşımaktadır. 
 
Kars folkloru, daha homojen bir sosyal yapıya sahip olan çevre illerle 
karşılaştırıldığında oldukça farklıdır. Özellikle kıyafetler ve çalgılar 
tamamen yöreye özgüdür.  Bu kültürel zenginliklerin canlandırılması ve 
yaşatılması için eğitim, belgeleme ve sergileme olanaklarının araştırılması 
ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
 
Kars’ta en yaygın el sanatlarının başında halıcılık ve kilimcilik 
gelmektedir. Doğal boyalarla yapılan bu ürünler ülke çapında 
tanınmaktadır.  Geliştirilecek kültürel programlarla bu el sanatlarının 
yaygınlaştırılması ve pazarlanabilirliğinin artırılması gerekmektedir. 
 
Yörenin oldukça zengin olan yerel mutfağının hem tanıtılması hem de 
pazarlanabilmesi için bu ürünlerin sunulduğu restoranlar açılması aynı 
zamanda sosyal yapıya da katkıda bulunacaktır. 
 
Tüm bu kültürel zenginliği araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve tüketim 
dinamiklerinin bir parçası yapmanın yollarını ortaya koymak üzere 
Kars’ın kültürel yapısını tarih boyutu ile birlikte inceleyen bir bilimsel 
çalışma yapılmalı ve çalışmanın sonunda eğitim programları ve atölyeler 
oluşturularak uygulamaya geçilmelidir. 
 
Tarım Politikaları: Tarım sektörü ülkemizde nüfusun yaklaşık 1/3’ünü 
içinde barındırmakla birlikte, gayri safi milli hasılaya katkısı bunun 
oldukça altında, 1/10’u düzeyindedir. Yalnızca Kars kentinde değil, 
ülkemizde genel olarak tarım sektörü göz ardı edilmiş, verimliliği ve 
ekonomiye katkısı çok düşük düzeyde olan bir sektör haline gelmiştir. 

governmental organizations can help in the computational aspects of the 
marketing, web-page design, and packaging. 
 
A web-page designed for the marketing purposes can be converted into a 
cyber trading site in which products of Kars and its surroundings are 
being sold. Different producers can either sale their products under one 
brand or sale them under their own brands. A similar process can be 
applied to the carpet making. Cyber marketing of the carpets decreases 
the costs and increases the accessibility of the products, therefore, 
necessary condition for capital accumulation process in the city and 
preservation and continuity of the current physical structure will be 
sustained. 
 
Another marketing channel can be the sale of these products in a restored 
historical building managed by the municipality or the governorship. 
Visitors should buy all kinds of local products from this place. 
 
Educational policies: In addition to the cultural and social aspects of the 
education sector, it plays an important role in the diversification of the 
local economic structure of the cities. Existing or to be opened 
departments like Caucasus languages, Caucasus music and dances, 
architecture, restoration, marketing, tourism and hotel management, 
organic agriculture, stock breeding, milk products, and beekeeping will 
contribute to the urban economy as a facilitator in the application of the 
listed policies. 
 
Cultural policies: It is important to sustain the unique cultural structure 
of Kars in perception of the cultural diversity respect. Main reason of this 
cultural diversity is the togetherness of the East Anatolian, Caucasus, and 
Persian elements. Folkloric structure, handicrafts, and local food of the 
district can be considered as a collage of the surrounding region. 
 
When compared with the neighboring cities that have a more 
homogeneous social structure, folklore of Kars is quite different. 
Especially the clothes and the musical instruments are unique in the 
district. Revitalization of this cultural affluence, opportunities for 
education, documentation, and exhibition should be searched and become 
widespread. 
 
Carpet making in Kars is very common and known throughout the 
country. Cultural programs to be developed can help carpet making to 
become widespread and to be marketed in the country. 
 
Opening of restaurants to facilitate advertising and marketing of local 
food also contributes to the social structure. 
 
Research studies to analyze, develop, and advertise all of these cultural 
affluences and to make them a part of the consumption dynamics should 
be made and applied by educational programs and workshop studies.  
 
Agricultural policies: Agricultural sector constitutes 1/3 of the labor 
force in Turkey, whereas its contribution to the GDP is 1/10 only. Not 
only in Kars but generally all around the country, agricultural sector is 
neglected and the levels of its contribution to the economy and 
productivity are low. 
 
Although demand for organic agricultural products started to increase, a 
small number of people can access these products mainly due to their 
higher prices compared to other agricultural products. Techniques of 
organic agriculture should be taught to farmers; and in case of approval 
by certificates, marketing of these products by the use of internet will 
provide a new source of income and job opportunities to the city. 
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Aynı zamanda organik tarım ürünleri için talep giderek artmakta, fakat bu 
ürünler yüksek fiyatları nedeniyle tüketicilerin küçük bir bölümüne hitap 
edebilmektedirler. Organik tarım tekniklerinin çiftçilere öğretilmesi, 
gerekli sertifikalarla bunların onaylanması durumunda, daha önce 
belirtildiği gibi internet aracılığı ile üreticiden doğrudan tüketiciye 
yapılacak satışlar, kentte yaşayan nüfusun gelirinin artmasına katkıda 
bulunacak ve yeni iş imkanları yaratacaktır.  
 
Ancak yeni tarım tekniklerinin uygulanması için çiftçilerin ikna edilmesi 
oldukça zordur. Çünkü bilinmeyene karşı olan ön yargı, mevcut 
ekonomik imkansızlıklar ile birleştiğinde, belirsizlik her zaman bir risk 
olarak algılanmakta ve değişime karşı bir direnç oluşmaktadır. Organik 
tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması için bu konuda deneyimli bir sivil 
toplum kuruluşu, danışman veya üreticiden destek alınmalıdır. Kars’ın 
coğrafi, toprak, iklim ve çevre şartlarına uygun ürünler belirlendikten 
sonra, bunlar ilk önce Belediye, Valilik ya da diğer kamu kuruluşlarının 
sahip olduğu ya da tahsis edeceği arazi üzerinde üretilmeli, avantajları ve 
üretim süreci çiftçilere anlatılmalı ve onların da bu sektöre girmeleri 
teşvik edilmelidir.  
 
Üretim kadar önemli bir diğer aşama, bunların sertifikasyonu ve pazara 
ulaştırılmasıdır. Sertifikasyon, ürünlerin dünyaca kabul edilmiş organik 
tarım üretiminin gerektirdiği standartlara göre üretim yapıldığının 
belgelenmesidir. Bir önceki aşamada alınacak danışmanlık hizmeti 
sırasında bu sertifikasyon için gerekli bağlantılar da kurulabilir.  
 
Satış işlemi ise, ya kurulacak büyük bir perakende zinciri aracılığı ile ya 
da  üreticilerin kuracağı bir kooperatif çatısı altında ortak bir marka 
yaratarak internet aracılığı veya mağazalarında yapılabilir. Ayrıca 
üreticilerin kendi markaları altında internet aracılığı ile ya da mağazada 
satışı yöntemleri ile de yapılabilir. Üretimden satışa kadar olan paketleme, 
promosyon, markalaşma gibi süreçlerde üniversite ve danışmanlardan 
yardım ve destek alınabilir.  
 
Hayvancılık ve Süt Ürünleri Politikaları: Hayvancılık ve süt 
ürünlerinin üretim, pazarlama, markalaşma ve satış konularında, 
profesyonel hizmet ve destek alınması çok önemlidir. Ulusal pazara 
yönelik üretimin artırılması ve tanıtımı, daha kaliteli üretim, markalaşma 
ve kalitenin standartlaşması, ürün kalitesinde dalgalanmanın azaltılması 
başarı için önemli faktörleridir. Kars peynirinin hem ürün hem de üretim 
sürecine ait standartların oluşturulması, ulusal ve uluslararası pazarlarda 
Kars peynirlerinin tanınması ve talebin artmasını sağlayacaktır. 
 
Sonuç: Kentin ekonomik yapısı ve fiziksel kalitesi arasında çok sıkı bir 
ilişki vardır. Kentsel koruma projelerinin bir fiziksel koruma ve 
restorasyon projesi olarak algılanması ve uygulanması mümkündür. 
Ancak kentsel ekonomik yapıdaki zayıflık, bu fiziksel koruma 
politikalarının uzun soluklu olmasının önündeki en büyük engeldir. Güçlü 
bir yerel ekonomik yapı, fiziksel koruma için en sağlam temeli 
oluşturacaktır. Yukarıda belirtilen politika ve eylemlerin her zaman 
devam edecek bir sürecin parçaları olması gerektiği unutulmamalıdır. 
Farklı katmanlarda ve ölçeklerde tasarlanması ve uygulanması gereken bu 
politika ve eylemler oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Çok sayıda 
oyuncu bu sürecin farklı bölümlerinde yer almaktadır. Bu nedenle 
yukarıda tanımlanan amaçların, politika alanlarının, eylemlerin, beklenen 
sonuçların net bir şekilde baştan ortaya konulduğu bir “donörler 
konferansı” düzenlenmelidir. Bu konferansa, tanımlanan süreç içinde 
katkıda bulunabilecek potansiyel yatırımcılar, medya temsilcileri, meslek 
örgütleri, üniversiteler, kamu ve özel kuruluşları davet edilmelidir. 
Tartışmalar ışığında yeniden ele alınacak olan politikalar ve eylem 
planları ayrıntılandırılmalı ve son şekillerini almalıdırlar. 

However, it is very hard to convince the farmers about new agricultural 
techniques. Because when the prejudice for the unknown combines with 
the economic hardship, uncertainty is regarded as a risk, which in return 
forms a resistance to change. In order to spread organic agricultural 
techniques, support from an experienced non-governmental organization, 
consultant, or producer should be taken. After determining appropriate 
products for the geographical, climatic, and environmental structure of 
Kars, they should be first produced on the land owned by the 
municipality, governorship, or other public institutions, and then the 
farmers should be well-informed about the advantages and production 
process of these organic products. 
 
Another stage of this process is the certification and marketing of these 
organic products. Certification is necessary to verify that the products are 
produced according to the standards of organic agriculture. Relevant links 
for certification can be established at the previous stage when consultancy 
services have been received. 
 
Marketing can be made either in cooperation with a leading retail chain, 
or via internet or in the shops as a brand created cooperatively by the 
producers. Additionally, producers can market their own brands by the 
use of internet or in the shops. Help and support of the universities and 
supervisors can be received in packaging, promotion, and branding 
processes. 
 
Stockbreeding and dairy products policies: Receiving professional 
support and service in the production, marketing, and branding processes 
of stockbreeding and dairy products is very important. Increasing and 
advertising the production for the national market, qualified production, 
branding, and standardization of the quality are very important factors in 
gaining success. Formation of standards considering the production and 
production process of Kars cheese will facilitate the acknowledgment of 
Kars cheese in and out of the national market, and will create an increase 
in the demand. 
 
Conclusion: There is a strong relationship between economic and 
physical structures of a city. Cognition of urban conservation projects as 
physical conservation and restoration projects, and their implementation 
is possible. However, a weak urban economic structure is the main 
hindrance to the formation of long-lasting physical conservation policies. 
A powerful economic structure forms the basis of physical conservation. 
It should not be forgotten that all the policies and actions listed above are 
elements of an ongoing process. These policies and actions that should be 
designed and implemented at different layers and scales have a 
complicated structure. Therefore, a ‘donor’s conference’ should be 
organized where goals, policy areas, actions, and expected outcomes of 
the defined process are clearly outlined. Potential investors, 
representatives of media, professional organizations, universities, public 
and private institutions that can contribute to the defined process should 
be invited to this conference. Policies and action plans reassessed in the 
conference should be detailed and finalized. 
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Planlama Kararları 
 
Planlama kararlarının alınmasındaki esas amaç, daha çok fiziksel olmayan 
alandaki tespit ve politikalar ile fiziksel mekanın kurgusu arasındaki 
ilişkinin kurulması gereğidir. Bu başlık altında; örgütlenme, mekansal 
kararlar ve yapı ölçeğindeki kararlar ile yasal olanaklar açıklanacaktır. 
 
Örgütlenme: Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi, yerel 
yönetimler, kamu ve özel sektör, yerli ve yabancı fonlar, vakıflar ve sivil 
toplum kuruluşlarının farklı işlev, görev ve sorumluluk yüklenerek 
birlikte ortaya çıkaracakları yeni nesil projelerden biri olarak 
değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda; geleneksel, hiyerarşik bir proje 
yönetimi anlayışı yerine, katılımcı, paylaşımcı, hür ve özel teşebbüse 
açık, teşvik edici bir yaklaşımla kurgulanan bir proje yönetim sistemi ve 
örgütlenme, işin başında tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 
 
Bu proje yönetimi anlayışı ile kurgulanan örgütlenme şemasında, işin 
aşamaları ile birlikte projenin paydaşları ve 
üstlendikleri/üstlenebilecekleri roller tariflenmiştir.  
 
Projenin aşamaları; nisan ayında Kars’ta yapılan toplantılarla tamamlanan 
proje geliştirme aşaması, bu raporun konusunu teşkil eden ana koruma 
planı aşaması, üstyapı, altyapı ve sosyo-ekonomik ve kültürel projelerden 
oluşan uygulama ve detay projeler aşaması, pilot uygulamalar aşaması ve 
son olarak da uygulama aşamasıdır. 
 
Projenin çeşitli aşamalarında dolaylı yada doğrudan projeye katılacak 
kişi, grup, kurum ve kuruluşlar örgütlenme şemasında olası rolleri ve 
katkılarıyla birlikte tariflenmiştir. 
 
Bu tür bir projenin başarısı için gerek koşul olan halkın katılımı, yalnızca 
karaların alındığı aşamalarda değil  projenin hayata geçirilmesi 
aşamalarında da sağlanmalıdır.  Özellikle, proje alanında yaşayan veya 
mülk sahibi olanlar ile projenin kararları doğrultusunda gelecekte 
kullanacak olanların karar kurulları v.b oluşumlarla projeye katılımları 
projenin başarısı için gereklidir. 
 
Mekansal Kararlar: Bu kararlar; planlama aşamasına çerçeve çizmek 
üzere, proje alanının gerek Kars Bölgesi ve gerekse Kars Kent bütününde 
üstlenebileceği rollerin mekansal boyutlarını içermektedir. 
 
Sınırları sentez bölümünde belirlenen ve günümüzde kent bütününe hitap 
eden bir işlevi bulunmayan proje alanının, kentin anlamlı bir alt bütünü 
olarak tanımlanabilmesi ve bu karara dönük işlevsel ve fiziksel yapıya 
kavuşması gereklidir. Proje alanının kentin hizmetler yada ticaret gibi 
belli başlı merkez işlevlerine tekrar sahip olması mümkün olmadığı için 
belli sektörlerde ihtisaslaşmış bir alt merkez olarak planlanması yerinde 
olacaktır. Bu alt merkez kullanımları; kültür, turizm, eğitim ve rekreatif 
ticaret olmalıdır. 
 
Farklı dönemlerde, farklı kültürler tarafından farklı yapı ve doku 
dillerinde inşa edilen ve günümüzde de farklı özellikler arz eden Osmanlı 
ve Rus kentlerinin bütünleştirilmesini sağlamak üzere bir dizi işlevsel ve 
fiziksel  karar alınması gereklidir. Bu tür alanlardaki işlevler her iki 
parçaya da hitap etmeli ve fiziksel planlamada her iki düzenin dilleri 
kullanılmalıdır. 
 
Proje alanının içerisinde farklı işlevlere sahip alt bölgeler tanımlanmalı ve 
proje alanını anlamlı bir alt bütün olmasını sağlayacak ilişkiler 
kurulmalıdır. 

Planning Decisions 
 
The main goal of making planning decisions is related with the necessity 
of relating physical space with non-physical analysis and policies. 
Organizational formation, spatial policies, legal opportunities, and polices 
regarding the building scale will be elucidated under this title.     
 
Organization: Kars Kaleiçi Ottoman Heritage Revitalization Project 
should be evaluated as one of the new generation projects that are made 
by the common exertions of local governments, public and private 
institutions, native and foreign funds, foundations, and non-governmental 
organizations that have different missions, functions, and responsibilities. 
In this respect, instead of a traditional and hierarchical comprehension, 
project management system and organizations that is participatory, 
sharing, independent and open to private enterprises, and structured by an 
encouraging approach should be designed and applied at the very 
beginning of the project.  
 
In the organization scheme prepared in accordance with this project 
management understanding, stages of the project, stakeholders and their 
roles are defined. Stages of the project consists of the project 
development stage completed during the meetings held in April, master 
conservation stage that constitutes the theme of this report, detail projects 
stage including the construction, infrastructure, socio-economic and 
cultural projects, pilot projects stage, and finally the implementation 
stage.  Possible roles and contributions of person, group of people, and 
institutions that will directly or indirectly participate in the project at 
different stages are defined in the organization scheme. 
 
Public participation is a stipulation as regards the success of the project 
should not only provided in the policy making process, but also at the 
implementation stage. Especially, participation of the inhabitants and 
property owners is very crucial for the success of the project. 
 
Spatial Policies: These policies to outline the planning stage consist of 
the spatial dimensions of the roles of the project area both in the region 
and the city. It is necessary to define the project area, the boundaries of 
which was determined in the synthesis stage and function of which 
doesn’t addresses to the whole city, as a consequential sub-district of the 
city, and functional and physical structure of the area should be reformed 
compliant with this decision. Because of the fact that it is unlikely to 
regain central functions like services and commerce in the area, it should 
be planned as a specialized center concentrated on specific sectors. 
Functions of this sub-center should be culture, tourism, education, and re-
creative commerce. 

  
It is necessary to make a series of functional and physical decisions in 
order to integrate Ottoman and Russian districts that were built at 
different times, with different structure and pattern styles, and by different 
cultures. Functions at these areas should address to both parts of the city, 
and both styles should be used in planning. It is necessary to define sub-
districts having different functions in the project area, and to relate these 
sub-districts with the consequential whole. 
 
It is necessary to locate the cultural center in the area between Beylerbeyi 
Palace at the north and Ali Ağa Mosque at the south. Beylerbeyi Palace 
and Church of Holy Apostles should have cultural functions serving the 
goal of the formation of a cultural center. By taking the topographical 
advantages, squares under which commercial uses can take place should 
be designed in this defined open space system and culture axis. 
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Planlama alanındaki kültürel merkez, kuzeyde Beylerbeyi Sarayı ile 
güneyde Ali Ağa Camii arasındaki alanda yer almalı, bu alandaki gereksiz 
yapılar yıkılarak Beylerbeyi Sarayı ve Havariler Kilisesi için bu amaca 
hizmet edecek kültürel işlevler önerilmelidir. Genel olarak bir açık alan 
sistemi olarak kurgulanması gereken ve kültür aksı olarak 
tanımlanabilecek alanda topografik imkanlardan yararlanılarak üstü 
meydan altı ise ticaret kullanımına dönük düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
Proje alanındaki diğer bir ihtisaslaşmış merkez kullanımı ise turizmdir. 
Projenin hareket noktalarından biri olan Osmanlı mirasını canlandırma 
amacına dönük olarak bu tip alanlar sayıları az da olsa Osmanlı 
konutlarının olduğu yerlerde planlanmalıdır. Aliağa Camii ile Beylerbeyi 
Sarayı arasında yer alan kültür aksının doğusu ve batısında belli sayıda 
Osmanlı Sivil mimari örneği yer aldığından, daha çok pansiyon ve butik 
otellerin yer alması öngörülen turizm gelişmesi için bu alanlar da 
önerilmelidir. Bu alanlardaki doku planlanırken, geçmişi Osmanlı 
dönemine kadar uzanan mülkiyet deseni dikkate alınmalıdır. 
 
Kentin ızgara planlı Rus dönemi mirasının da bu projeyle 
bütünleşmesinin sağlanması amacıyla, turizm kullanımına dönük olarak 
ele alınması ve belli yapılara turizme dönük işlevler yüklenmesi yerinde 
olacaktır. Ayrıca aynı bölgede ki yapılaşmada dil birliğine dönük daha 
somut kodlamaların yürürlüğe konulması gerekmektedir. 
 
Kars çayının üzerinde bulunan; Osmanlı dönemine ait, anıtsal yapı 
statüsündeki Taşköprü ile Rus döneminden kalma tarihi çelik köprü birer 
yaya köprüsü olarak ele alınmalı ve Kars Çayı’nın her yakasında 
tasarlanacak yaya akslarıyla birleştirilmelidir. Rekreatif ticarete dönük 
kahvehane, restoran v.b kullanımlar yer alması planlanan alan kentin en 
önemli rekreatif alanlarından biri olan millet parkıyla bütünleştirilmelidir. 
 
Projenin Kars’ın bölgesinde bir eğitim merkezi olması amacına dönük 
olarak, Kafkas Üniversitesi Kaleiçi Kampus alanında yer alması 
düşünülen Kafkas Dilleri Filolojisi ve Kafkas Müzikleri ve Dansları 
Konservatuarı’na ilave olarak bir Mimarlık Fakültesi oluşturulması 
bölgenin ve kentin zengin mimari mirasının değerlendirilebilmesi 
açısından gereklidir.  Bu tür bir oluşum, Kars Kurultayı’nda alınan, 
Kafkas Mimari Taş Yapı Ustalığı Meslek Yüksek Okulu oluşturma 
kararıyla da birlikte ele alınabilir. Ayrıca, bu kampus alanı ile proje alanı, 
Kars Çay’ı kenarında yapılacak düzenlemeler ile bütünleştirilmelidir. 
 
Projenin kültür aksı doğusunda planlanan turizm gelişme alanları ile doğu 
sınırı arasında kalan alanların bugün olduğu gibi konut kullanımına dönük 
olarak planlanması ve gelecekte turizm gelişmesi için bir rezerv alan 
olarak düşünülmesi gerekmektedir. 
 
Proje alanının doğusundan girerek batısında Kars Çayı’na bağlanan 
Kanal’ın güneyinde kalan ve daha çok alt katları ticaret olan konut 
alanlarının nicelik ve nitelikleri projenin hedeflerine uygun değildir. 
Bunun başlıca nedeni, yakında yer alan kıra dönük terminal alanının da 
etkisiyle daha çok kıra dönük bir ticaret gelişimine sahne olmasıdır. Bu 
nedenle, söz konusu kanal bir tampon bölge olarak tasarlanmalı ve proje 
alanından koparılmalıdır. 
 
Kentte sürekliliği olan bir  açık alan sistemi kurulması ve kent 
makroformunun daha doğru tanımlanması amacıyla planlama alanının 
batısında yer alan gecekondu alanının temizlenmesi ve yeşil alan olarak 
tanımlanması gerekmektedir. Benzer şekilde planlama alanında kalenin 
doğusundaki hazine arazilerinde yer seçen gecekondu alanları da yıkılarak 
bu bölüm Kale’yi kuşatan bir açık alan sistemine dönüştürülmelidir. 
Yaratılan bu açık alan doğudaki mezarlık alanına kadar uzatılmalı ve 
hapishane olarak biline tarihi yapı ile bütünleştirilmelidir. 

Function of another specialized center in the project area is tourism. 
Considering the goal of revitalization of Ottoman heritage, these types of 
districts should be planned in the areas where Ottoman Houses exist. 
Regarding the certain number of Ottoman civil architecture examples on 
the east and west of the cultural axis between the Ali Ağa Mosque and 
Beylerbeyi Palace, tourism development in which pansiyons and boutique 
hotels take place should be proposed in this area. While planning the 
urban pattern in this area, landownership pattern dating back to the 
Ottoman period should be taken into consideration. 
 
In order to sustain an integration of the Russian grid with the project area, 
this district should also be allowed for tourism development, and certain 
buildings should be functioned for tourism use. Additionally, concrete 
regulations and codes as regards the unity of building style in the same 
area should be applied. 
 
Stone Bridge, as a monumental structure belonging to the Ottoman 
period, and the metal bridge on the Kars River should be regarded as 
pedestrian bridges, and should be related with the pedestrian axes to be 
designed on the both sides of the River. The area in which re-creative 
commerce uses like coffeehouses, restaurants will take place should be 
integrated with the Millet Park, which is one of the significant re-creative 
areas of the city. 
 
Regarding the goal of attaining the project area as a center for education, 
establishing Caucasian Languages Philology Department and Caucasus 
Music and Dances Conservatoire planned to be located in the Caucasus 
University Campus is necessary. With reference to the future of the rich 
architectural heritage of Kars, it is advisable to establish a faculty of 
architecture at Caucasus University. This kind of a formation can be taken 
into consideration with the establishment of a Stone Masonry of Caucasus 
Architecture Technical School, decision of which was made in Kars 
Congress. Additionally, campus and the project area should be integrated 
by the arrangements on the sides of Kars River. 
 
It is necessary to plan the area between tourism development areas at the 
east of the cultural axis, and areas at the eastern boundary as a residential 
area, which should be regarded as a reserve area for future tourism 
development. 
 
Residential areas in where first floor is used for commercial activities at 
the south of the canal are not apposite in qualitative and quantitative 
respects considering the goals of the project. Main reason of this is the 
commercial development at the area addressing to rural functions under 
the impact of the terminal, which also has a rural character. Therefore, 
this canal should be designed as a buffer zone, and should be snapped 
from the project area. 
 
It is necessary to design a continuous open area system, to clear the 
squatter settlements at the west of the planning area and to plan them as 
green areas so as to facilitate a proper determination of urban macro-form. 
Similarly, squatter settlements located at the east of the planning area on 
the lands of the national treasury should be demolished, and this area 
should be transformed into a part of the open space system surrounding 
the citadel. This open space should be extended to the cemetery and 
connected with the historical structure known as a prison. 
 
Accessibility of the citadel by vehicles and pedestrians should be 
increased, and vista points should be generated in the citadel and on the 
ridges at the east of the citadel. 
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Proje alanında yer alan başlıca anıtsal yapı olan Kale’nin taşıt ve yaya 
olarak ulaşılabilirliği artırılmalı ve Kale’nin içinde ve doğuya doğru 
uzanan sırt üzerinde bakı noktaları yaratılmalıdır.  
 
Yapı ölçeğindeki kararlar: Başta şu an yürütülen planlama çalışması 
olmak üzere, bundan sonra yapılacak her türlü restorasyon ve diğer 
üstyapı projelerine esas teşkil etmek amacıyla, alan özelinde ve tüm bölge 
genelinde bir dizi arkeolojik ve mimari araştırma yapılması ve bu 
araştırmanın sonuçlarının proje alanında yer alacak yapı türlerinin ve 
dokusunun tanımlanabilmesine yarayan bir kodlama sisteminin 
geliştirilmesine gerek vardır. Bu araştırmanın amacı ve yöntemi aşağıda 
açıklanmıştır. 
 
Tarihsel kimliği olan yapılar, bünyelerinde barındırdıkları değerler 
nedeniyle koruma altına alınırlar. Bu değerlerden en çarpıcı olanları, tek 
olma, doku oluşturma, mimari ve sosyal değerler, belge niteliği ve anı 
değeri taşıma, bilgi verme ve görsel bellek oluşturma, estetik nitelik 
taşıma olarak sayılabilir. Amaç, kültürel bir süzgeçten süzülerek gelen bu 
değerlerin, zarar görmeden ve kaybolmadan geleceğe aktarılmalarını 
sağlamaktır. Bu aktarım, hem kavramsal hem de fiziksel olarak bir 
kültürel sürekliliği beraberinde getirir. Kültürel sürekliliği olan bir 
yerleşimin, “kimlik” tanımı da yerli yerindedir. Bu tür kimliği 
tanımlanabilen yerleşimlerin, zaman içinde yitip gitme tehlikesi 
bulunmamaktadır.  
 
Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, koruma altına alınan 
kültür varlıklarının, çevreleriyle ve oluşturdukları doku ile birlikte ele 
alınma zorunluluğudur. Koruma gerekçeleri ve değerleri, tek başına değil, 
bir bütün içinde anlam kazanmaktadır. Koruma kararları ve uygulamaları 
da, bu bütün kapsamında, kültürel miras bakımından, daha doğru ve 
kapsamlı bir biçimde ele alınabilecektir. 
  
Koruma sürecinde, uygulamayı şekillendirecek olan en önemli 
bilgi/bileşen, “koruma kararları”dır. Bu kararları alabilmek için ise, 
koruma öncelikleri ve müdahale kararlarını ortaya koymak gereklidir. 
Bunun için de, kapsamlı bir belgeleme ve veri toplama şarttır.  
 
Kars Kaleiçi Projesi kapsamında, proje kapsamı ve tanımını, sonrasındaki 
uygulama süreci sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldıracak biçimde ve 
detayda yapmak gereklidir. Buradan yola çıkarak, kentsel koruma, 
dönüşüm ve yenileme projesinde, fiziksel ve sosyal yapı ve çevre 
analizlerinin yapılması öngörülmelidir. Araştırma süreci öncesinde 
kurgulanacak olan hazırlık sürecinde, detaylı veri toplanması ve bunun, 
hem arazi çalışmaları hem de yazılı ve görsel belgeler ile yapılması 
gereklidir. Böylece, hem kentsel korumanın öngörüldüğü alanda, 
kapsamlı bir belgeleme, dokümantasyon ve envanter çalışması yapılacak, 
hem de tarihsel kimliği bulunan korunması gerekli kültür varlıklarının 
müdahale biçimleri saptanabilecektir. Aynı zamanda, çevresel değerleri 
ve nitelikleri nedeniyle korunması gerekli olan yapıların ya da dokunun 
biçimlenme kararları oluşturulabilecektir.  
 
Bu envanter ve belgeleme çalışmaları sonucunda, Kars’ın korunacak 
geleneksel kentsel dokusu kapsamında, öncelikli olarak müdahale 
edilmesi  gerekli yapılar, kapsamlı restorasyon ya da sağlıklaştırma 
gereken yapılar, sosyal–çevresel ya da anı değeri gerekçesi ile korunması 
gerekli ve tescil kapsamında bulunmayan nitelikli yapılar, korunacak 
doku ve kentin bütünü içinde bu koruma/dönüşüm alanına yaklaşım 
kararları oluşacaktır. Bu aşamanın sağlıklı olarak tamamlanması, 
uygulama aşamasında risk oluşturacak pek çok girdiyi ortadan 
kaldıracaktır.  

Policies Regarding the Building Scale: Both general and specific 
research on Ottoman Architecture is necessary to form a basis for the 
current project and also to plan restoration and architectural projects. 
Formation of a coding system that describes the building types and urban 
pattern should also be developed. It is also essential to understand the 
archaeological characteristics within the Kars Citadel to help provide a 
basis for planning studies. Aim and methodology of this research study is 
as follows: 
 
Structures that have historic identities should be preserved because of 
their historical value. Uniqueness, pattern and visual memory formation, 
architectural and social values, aesthetics are the most striking criteria in 
historical value assessment. Buildings and urban settings that have been 
the sites for significant historical events and that have significance 
according to these criteria are preserved to provide a symbolic tie between 
those earlier events and the current events of our own lives. A settlement 
in which cultural continuity takes place doesn’t have an identity conflict, 
and accordingly it’s not threatened from being annihilated in time. 
 
The important point is to take conservation practice into account at the 
same time as linking it with the current urban setting and pattern. 
Comprehensiveness in relating the preservation of historical and cultural 
heritage with the overall development process has a very crucial role in 
this project, that is, policy formation is very crucial in both preservation 
and development issues. So as to make decisions about conservation, it is 
necessary to put priorities and intervention policies forward after making 
a comprehensive documentation and data collection. Policies form the 
basis for enhancing the effectiveness of the implementation process.  
 
Considering the proposed project in Kars, the aim and scope of the study 
must be clearly defined and a detailed survey must be carried out in order 
to be able to minimize the possible deficiencies in the implementation 
process. Hence, within this urban preservation, revitalization and 
replication projects, a detailed analysis of the physical, social and 
environmental structure is going to form the basis of the pre-examination 
part. By documenting the data of the project area, it’s going to be possible 
to identify intervention methods in the preservation and development 
processes. At the same time, policies about the structures that should be 
protected because of their environmental values and qualitative 
characteristics and policies regarding the pattern formations will be easily 
taken. 
 
After this documentation and scheduling studies, structures that should be 
intervened at the first place, structures that should be restored or 
rehabilitated, structures that should be registered and conserved because 
of their social-environmental values, patterns that should be preserved, 
and planning approaches about the whole city regarding the conservation 
/ transformation site will able to be identified. Successful completion of 
this stage will eliminate most of the threats that can harm the 
implementation stage. 
 

a. In the Act for Preservation of Cultural and Natural Entities (n. 
2863), it’s been stated that municipalities permitted by the 
Ministry can establish conservation and control offices, members 
of which are experts in art history, architecture, city planning, 
engineering, and archaeology. Additionally, within the 
constitution of the City Special Administrations, it is possible to 
establish offices that deal with the preparation and 
implementation of restitution and restoration projects, and to 
establish educative units in which masonry can be taught. All of 
these opportunities can make a positive contribution to goals of 
the Kars Project. 
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Yasal Olanaklar: Türkiye’deki çeşitli yasal düzenlemeler, kültür ve 
tabiat varlıklarını korumaya dönük birtakım ayrıcalıklar içermektedir. 
Parasal veya yönetimsel bu ayrıcalıklardan belli başlı olanları aşağıda 
verilmiştir; 
 

a. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5226 sayılı yasanın 4. 
Maddesinde; Bakanlıkça izin verilen belediyeler, bünyesinde 
kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek 
üzere; sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik, 
arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı 
koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur denilmektedir. 
Ayrıca, il özel idareleri bünyesinde, kültür varlıklarının 
korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini 
hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve yapı ustalarını 
yetiştirecek eğitim birimleri kurulur hükmü yer almaktadır. Tüm 
bu olanaklar Kars Projesi’nin hedeflerine dönük olumlu katkı 
sağlayacak düzenlemelerdir. 

 
b. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5226 sayılı yasanın 6. 
Maddesinde; taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım 
sağlanması ve katkı payı başlığı altında; hem 1319 Sayılı Emlak 
Vergisi Kanunu’na, hem de 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu’na 
bağlı olarak koruma dönük belli avantajlar içeren düzenlemeler 
yapılmıştır.  

 
Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere, 
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. ve 18. maddeleri uyarınca, 
mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10’u 
nispetinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı 
Payı”  tahakkuk ettirilir ve belediyesince emlak vergisi ile 
birlikte tahsil edilir. Tahsil edilen miktar, il özel idaresi 
tarafından açılan hesapta toplanır. Bu miktar; belediyelerce 
kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla 
hazırlanan projeler, planlama ve uygulama konularında 
kullanılmak üzere il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından 
aktarılır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır. 

 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin 
en az %10’u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, 
onarımı ve restorasyonu işlemlerine dönük başvurularda 
kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile 
Toplu Konut İdaresi  Başkanlığı’nca müştereken belirlenir. 

 
c. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5226 sayılı Kanun’un 8. 
Maddesinin “b” bendinde; koruma amaçlı imar planlarıyla kesin 
yapılanma yasağı getirilen sit alanlarında bulunan gerçek, özel 
ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınmazlar malikin başvurusu 
üzerine, belediye ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas 
edilir hükmü getirilmiştir. Aynı sayılı kanun maddesinin “c” 
bendinde de; yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmaz 
kültür varlıklarına veya bunların koruma alanlarında bulunan 
yada koruma amaçlı imar planlarıyla yapılanma hakları 
kısıtlanana taşınmazlara ait mülkiyet veya yapılanma haklarının 
kısıtlanmış bölümü, imar planlarıyla yapılanmaya açık aktarım 
alanı olarak ayrılmış, mülkiyetlerindeki veya üçüncü şahıslara 
ait alanlara, aktarımdan yararlanacak öncelikli hakları 
belirleyerek bir program dahilinda aktarmaya, belediye sınırları 

 
b.  In the Act for Preservation of Cultural and Natural Entities (n. 

2863), new arrangements were made regarding the financial 
support for restoration of the immoveable cultural entities.  
 
According to the 8th and 18th articles of the Act for Housing 
Taxes (n. 1319), in order to conserve and give functions to 
cultural entities within the borders of the municipality, % 10 of 
the housing tax to be realized by the taxpayer is taken as an ‘Aid 
for the Preservation of the Immoveable Cultural Entities’, and 
paid to the municipality. The amount of money that is taken as 
an aid is transferred to the budget of the City Special 
Administrations, and used in the planning projects and 
implementations regarding the conservation of the cultural 
entities. 
 
According to the Act for Mass Housing (n. 2985), % 10 of the 
credits given is used in the maintenance, restoration, 
rehabilitation and conservation of the registered immoveable 
cultural entities. Projects that will be financially supported by the 
Mass Hosing Administration are designated by the Ministry and 
the Administration. 

 
c. In the Act for Preservation of Cultural and Natural Entities (n. 

2863), it’s been stated that in the case of the owner’s application, 
immoveable cultural entities in the sites where constructions are 
prohibited by the conservation plan can be exchanged with other 
immoveable entities that belongs to the Municipality or the City 
Special Administration. In the 8th article of the act, transfer of the 
ownership rights of a registered immoveable cultural entity in a 
site where constructions are prohibited or limited is held by the 
municipality or the governorship. 

 
In the transfer process, it is essential that the value assessment of 
the structure should be made by the real estate agencies certified 
by the Capital Market Committee in order to determine the 
market price. However, if the rights of a registered cultural entity 
will be transferred, then the market price of the structure will not 
be taken into consideration. 
 
Regarding the limited building rights of these immoveable 
entities, relevant administrations are authorized in the provision 
of a transfer area by the development plans. These rights can be 
used either in that transfer area or can be transformed into stocks 
and bonds. Necessary documents are prepared by the relevant 
administrations and given to the owner of the rights. Saving and 
transfer of the stock and bonds are approved, controlled and 
documented by the Bank of Provinces (İller Bankası). 
Application principles of this legal arrangement vis-à-vis the 
transfer of the development rights will be determined after a 
preparation of a regulation. 
 
These legal arrangements will contribute to the latter stages of 
the project especially from the financial point of view. 
 

d. In the definitions part of the Regulations for the Preparation and 
Approval of the Development Plans in the Preservation and 
Development of Culture and Tourism Districts and Tourism 
Centers, ‘Preservation and Development of Culture and Tourism 
Districts’ are defined as the districts in which historical and 
cultural values intensely exist and/or the districts that have a high 
tourism potential. Boundaries of these districts are determined by 
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ve mücavir alanlarda belediyesi, bunların dışında valilikler 
yetkilidir. 

 
Aktarım işleminde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı 
gayrimenkul değerleme şirketlerince yapılacak rayiç değer 
denkleştirmesi esastır. Ancak aktarıma konu hak tescilli taşınmaz 
kültür varlığına ilişkin ise yapı değeri dikkate alınmaz. 

 
Bu taşınmazlar için kısıtlanmış yapılanma haklarının, imar 
planlarıyla aktarım alanı olarak ayrılmış yapılanmaya açık diğer 
alanlarda kullanılmasını sağlayacak ve bu hakkı hamiline yazılı 
menkul kıymete dönüştürecek belgeler düzenlemeye bu belgeleri 
yapılanma hakları kısıtlanmış alan olarak gösterilen ve tapuda bu 
konuda şerh düşülen alanlardaki taşınmaz sahiplerinden hak 
sahibi olanlara vermeye, İmar planında aktarım alanı olarak 
ayrılmış ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlarda ise ruhsat 
vermek için toplamaya ilgili idareler yetkilidir. Menkul 
kıymetlerin basılması, saklanması, el değiştirme işlemlerinin 
onaylanması ve veri tabanının oluşturulması ve denetlenmesi 
İller Bankası’nca yapılır. İmar haklarının transferi anlamına 
gelen bu yasal düzenlemenin uygulama esasları daha sonra 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir hükmü de yasa 
maddesinin sonuna eklenmiştir. 

 
Bu yasal düzenlemelerin projenin sonraki aşamalarında, özellikle 
parasal kaynak açısından önemli katkıları olacaktır. 

 
d. Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde ve Turizm 

Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına 
İlişkin Yönetmeliğin tanımlar bölümünde; Kültür ve Turizm 
Koruma ve Geliştirme Bölgeleri: “tarihi ve kültürel değerlerin 
yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek 
olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve 
planlı gelişmeyi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere 
sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
ve ilan edilen bölgelerdir” denilmektedir. Bu anlamda proje 
alanının tamamı veya bir bölümünün bu anlamda 
değerlendirilmesinin projenin hedefleri bakımından ne tür bir 
anlam taşıdığı dikkatle incelenmelidir. 

 
e. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca proje 

alanında yapılabilecek imar uygulamalarının da projenin 
hedeflerine dönük büyük avantajları olacaktır. Bu maddenin 
uygulanmasıyla proje alanında mülkiyet hakkı bulunan 
maliklerin projenin tüm olanaklarından eşit olarak yararlanması 
sağlanabilecektir. Bu kanunun tanıdığı bu ve buna benzere 
imkanların değerlendirilme esasları bu raporun tasarım başlığı 
altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 
the proposal of the Ministry, and approval of the Council of 
Ministers. In this respect, utilization of a part of or the whole 
project area from this standpoint should be examined carefully 
considering the goals of the project. 

 
e.  There will be advantages in the implementation of the 

development process regarding the 18th article of the Act for 
Development (n. 3194). By the application of this article, equal 
distribution of the opportunities created by the project can be 
made, and the landowners will benefit equally from these rights. 
Evaluation principles of these opportunities presented by this act 
will be taken into account under the design title. 
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EKLER 

Osmanlı Kentlerinin Yapısı ve Kurumlaşması 
 
Kent denen yerleşmeyi herhangi bir yerleşmeden ayıran başlıca özellik; 
kendi kendine yetmeyen bir ekonomik birim olmasıdır. Kent, çevre 
yerleşmelerin iktisadi faaliyetini denetleyen, ona göre uzmanlaşan, 
üretimde bulunan ve bunun sonucunda toplumsal ve idari yönden de 
çevresi üzerinde denetimci bir görev yüklenen yerleşme merkezidir. Bu 
tür bir tanım, geleneksel kentleri de içerir. Geleneksel kentin ayırıcı 
özelliklerini ise şöyle belirleyebiliriz:  
 
Geleneksel kent de, denetlediği bölgenin ekonomik faaliyetlerine göre 
biçimlenir. Böyle bir sistemde kırsal alandaki temel üretim tarımsaldır ve 
organik bir teknolojiye dayanır. Bunun neticesinde doğan tarımsal artı 
ürünün denetimi kentten yapılır. Tarımsal ürünlere göre biçimlenen 
zanaatlar ve o çevreye yönelik faaliyetler vardır. bundan başka, dar 
yönetici grubun lüks tüketim eğilimine cevap verecek bir üretim de söz 
konusudur. 

Kent Yönetimi ve Hukuksal Yapısı  
 
Osmanlı kentinin en yüksek yöneticisi kadı’dır. Kadı kente sadece bir 
yargıç değil; aynı zamanda idari, mali, beledi fonksiyonları olan bir 
memurdur. Gerçekte tarihsel gelişimine baktığımızda kent yönetimi 
gittikçe uzmanlaşan bir alandan ibarettir. Çünkü endüstri öncesi, tarımsal 
ekonomi dönemindeki kentlerde yerel organ; yürütme ve yargı organı 
niteliklerini de bünyesinde toplamıştı. Ortadoğu ve feodal Avrupa 
kentlerinde tayinle gelen kent yöneticisi kendini tayin eden İmparator 
veya Papa adına kentin yürütme erki ile birlikte yargı erkini de temsil 
etmekteydi.  
 
Doğal olarak bütün bu fonksiyonlar kent beyinin emriyle ve ona bağlı 
memurlarınca yerine getirilmektedir. Bu tür bir örgütlenme ve işleyiş ister 
doğuda, ister batıda olsun, geleneksel tarımsal ekonomi sistemindeki 
bütün kentlerde görülen biçimdir. Ortaçağ kent yöneticisi ise, her yerde 
yerel düzen ve yasakları diğer grupların da desteğiyle ve gayet sert bir 
şekilde uygulanmıştır. Ekmeğin ölçüsünü şaşıran, çürük, bozuk yiyecek 
ve mal satan esnaf her zaman her yerde sert cezalara çarptırılmış, cezanın 
infazında da ibret prensibine önem verildiğinden teşhir yoluna gidilmiştir. 
Örneğin, İstanbul Kadısı, sahtekar esnafı falakaya yatırıp, loncanın 
yiğitbaşısı vasıtasıyla dükkanını kapatmaktadır.  
 
Klasik Osmanlı kent yönetiminde yerel ve merkezi yönetim işlevleri 
birbirinden ayrılmamıştır. Kadı, kentin yargı mercii olduğu kadar, 
asayişin amiri, vakıfların denetçisi, yerel hizmet ve yerel kolluk 
görevlerinin de amiridir. Kadının bu görevleri yerine getirmesi için 
kendisine yardımcı olan bazı başka görevliler, kurumlar ve toplumsal 
gruplar vardır. kadının görev yükü bu şekilde bölüşülmekteydi. Örneğin, 
Kadı’nın yanındaki subaşı, böcekbaşı, çöplük subaşısı, mimarbaşı gibi 
yeniçeri ocağına bağlı zabit ve görevliler; genel güvenlikten, temizlik ve 
imar düzenine kadar çeşitli alanlardaki kolluk görevlerini yerine 
getirmekteydiler.  
 
Kadının görevlerini daha alt kademe yerleşme birimlerinde yani 
mahallelerde yerine getirmek ve onun temsilciliğini yapmak ise mahalle 
imamlarına aitti. Demek ki, mekana göre bir görev bölüşümü göz önüne 
alındığında kadı-naib-imam hiyerarşisi görülmekteydi.  
 

APPENDICES 

Structure and Instıtutıonalızatıon of the Ottoman Cıtıes 
 
Main characteristic that separate cities from other types of settlements is 
the economical structure of them, which is not self-sufficient in general. 
Cities that supervise economical activities of the surrounding settlements 
are specialized in this respect, and they have social and administrative 
control mechanisms over these surrounding settlements. This kind of a 
definition can also be applied for traditional cities. Distinctive properties 
of traditional cities can be defined as follows:  
 
Traditional cities take their form in accordance with the economical 
activities of the region controlled by these cities. Main production facility 
taking place in rural areas is agricultural, and this depends on an organic 
technology. Control of the agricultural surplus obtained as an output of 
this production process is made from the cities. Crafting and activities 
peculiar to that region are shaped in relation to the agricultural products. 
Additionally, there is a production of luxury goods replying to the 
demands of administrative class. 

Urban Administration and Legal Structure 
 
Highest administrative power in the Ottoman City belongs to the kadi 
(Muslim judge). Kadi is not only a judge, but also an official who has 
administrative, financial, and municipal functions at the same time. In 
reality, when we look at the historical development of cities, urban 
administration was getting specialized in different aspects. Because in 
agricultural economy period, local organ of the cities had also been 
responsible for execution and judgment issues before industrial 
developments took place in the urban settlements. Urban administrators in 
Middle East and feudal European countries appointed by the emperor or 
the papa were representing the execution and judgment powers of them. 
 
Naturally, all these functions were carried out by the officials working for 
the ruler of the city. Either in west or in east, this kind of an organization 
and functioning was seen in all typical cities that have a traditional 
agricultural economic system. Urban administrator of the Middle Age 
was putting local order and prohibitions in a very strict way with the 
support of other groups. The ones confusing the measurements in bread 
making, and merchants selling rotten foods or goods were always 
punished violently, and they were exposed in execution of the punishment 
regarding the principle of giving a lesson to the others. For instance, Kadi 
of Istanbul was bastinadoing the forger tradesmen and closing their shops 
off. 
 
Central and local governance of the classical Ottoman city administration 
was not segregated from each other. Kadi was the judge of the city, and 
also he was the chief of the public order, local service and local police, 
and auditor of the foundations at the same time. There were other 
officials, institutions, and social groups assisting the kadi to fulfill the 
requirements of these missions. For example, officials and polices called 
subaşı, böcekbaşı, çöplük subaşısı, mimarbaşı working under the military 
forces were responsible for general security, cleanness, and development 
order. 
 
Imams were responsible for representing and fulfilling the missions of the 
kadi within the borders of their appointed districts. Therefore, regarding 
the spatial configurations, kadi-naib-imam hierarchy was seen in the 
division of powers. 
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Azınlık mahallelerinde, imamın görevini papaz ve kocabaşılar yerine 
getirirdi. Papazlar kendi kilise vakıflarından ödenek almaktaydı. Esasen 
azınlık cemaatler üzerindeki kontrol Pratik ve Hahambaşılar aracılığıyla 
sağlanmaktaydı. Örneğin Rum Patriği, cemaati üzerinde sansür makamı 
ve sulh yargıcı olup; mektep, yetimhane gibi vakıfların denetimi 
yetkilerine sahipti. Bu durum, ulusal akımların geliştiği XIX.yüzyılda 
önemli sorunlar yaratacaktır. Nitekim Ortodoks mezhebindeki Bulgar 
halkı bu nedenlerden dolayı Rum Patriğini reddedip, ayrı bir Bulgar 
Eksarhlığı kurulması için çaba göstereceklerdir. Azınlık mahallelerinde 
klasik devirden beri gereken mekan, gerekse binaların niteliği bakımından 
sıkı bir imar kontrolü vardı. Bu görevin yerine getirilmesinde imar 
kolluğuyla görevli mimarbaşı, kadı’nın diğer bir yardımcısıdır.  
 
Yerel görevler halkın ve resmi görevlilerin işbirliğiyle yerine getirilmekte 
olup yapıcı ve aktif bir hizmetler bütününden çok, kontrolcü ve yaptırımcı 
bir yönetim ve organizasyon söz konusudur. Gene modern belediyenin 
tersine yerel kurallar bütünü, tam anlamıyla kodifikasyona tabi 
tutulmamıştır. Kent yönetiminin kural ve yaptırımları yazılı-yazısız çeşitli 
kaynaklar (fermanlar gibi) ile önemli bir ölçüde, örf, adet ve teamüle 
dayanır.  

Osmanlı Kentinin Ekonomik Yapısı    
 
Geleneksel toplumda kent yönetsel ve zanaat (küçük üretim) 
faaliyetlerinin odaklaştığı yerleşim merkezidir. Kırsal bölgedeki ilkel 
tarımsal üretim, esasen her hanenin kendi tüketimini de büyük ölçüde 
kendisinin karşıladığı bur toplumsal düzen yaratır. Bu otarşik yapı 
dolayısıyla kentteki üretim sınırlı kalır.  
 
Gerek mal çeşidi, gerekse mal miktarı yönünden sınırlandırılan bu üretim, 
büyüme, rekabet gibi olaylardan çok uzaktır ve bu gibi eğilimler 
toplumsal denge yönünden önlenmek zorundadır. Geleneksel toplumda 
üretimde ve pazarlamada dikeyine ve yatayına bir bütünleşme yoktur. 
Bunun için yeterli sermaye birikimi, örgütlenme ve teknolojik olanak 
yoktur. Malın satımında da bir tekelleşme ve merkezleşme olamaz. Zaten 
üretimde de işbölümü ve işçinin bağımlılık yaşının yükselmesi gibi bir 
olay söz konusu değildir. Pazar yerleri belirlidir ve ancak merkezi 
otoritenin izniyle yenisi kurulur veya yeri değiştirilir. Ticaret serbestisi 
yoktur; kentlerde hanlar esasen mal monopolünün sağlandığı belirli 
depolama merkezleridir. Anacak saman ve ot serbestçe satılır. Bu 
sınırlamaya ve kontrole dayanan ekonomik düzen kontrol yeteneği sınırlı 
olan geleneksel devlet tarafından nasıl yürütülecek sorunu akla gelecektir. 
Bu kontrol kentsel, zanaat faaliyetinin katı bir örgütlenmeye gitmesiyle 
olur. Üretim faaliyetinin kaç dalda olduğu tespit edilip sınırlandırılır, bu 
dalarda kaç atölye, dükkan olacağının sayısı saptanır. Kaç usta, kalfa, 
çırak çalışacağı, ne kadar üretim yapılacağı belirlenir.  Her evin kapalı bir 
ekonomik birim olduğu otarşik ekonomi (ev ekonomisi)den sonra, lonca 
düzeni hammaddeyi etraftan toplayan, bunları işleyecek araç ve personeli 
barındıran ve ürettiğini satan bir sistemi temsil eder.  

Osmanlı Kentinin Mekansal Yapısı  
 
Bütün feodal kentlerde olduğu gibi, Osmanlı kentlerinin merkezinde de 
bir mabet (cami), merkezi devlet ofisi (başkentte saray, eyaletlerde 
sancakbeyi konağı) ve nihayet Avrupa şehirlerinde de bulunan lonca 
binası ve depo (Guildhall) gibi bir Bedesten vardır. bu yapılar kentin 
merkezindeki büyük meydanı üzerinde yer alır. Bu çekirdek bölgenin 
hemen etrafında zanaatçıların ve esnafın bulunduğu çarşı vardır. her 
sokağın bütünü veya belirli kesimi belli dalda çalışan esnaf tarafından 
işgal edilmiştir. Saman pazarı, hayvan pazarı gibi yerler şehrin çevre 
kesimine veya varsa limana yakındır. Bu iş belgesinden sonra, konut 
bölgesi (mahalleler) yer alır.  

Kocabaşı and priests were carrying imam’s duties out within the districts 
of minority groups. Priests were receiving financial support from the 
foundations of the church. Actually, control over the minority groups 
were taken by Pratik and Hamambaşı’s. For example, Greek Patriarch as 
the judge of peace had authority on his community for controlling 
foundations like schools and orphanages. This would create important 
problems within the 19th century when national movements started to be 
developed. As a matter of fact, Orthodox Bulgarian people would make 
efforts for building a separate Bulgarian district by refusing patriarchy in 
response to these problems. There was a strict control of development 
regarding both place and building qualities in the districts of the minority 
groups. Mimarbaşı (head of the architects) was responsible for this 
control of development. 
 
Local duties were carried out by cooperation of public and official 
employees. The nature of this administration and organization was 
controlling and sanctioning rather than a positive and active one. Contrary 
to the modern municipal administration, local regulations were not 
precisely subjected to codifications. Urban administration regulations and 
sanctions depend on verbal and oral resources, most importantly on 
customs, traditions and practices. 

Economical Structure of the Ottoman City  
 
In the traditional society, city is a settlement focal point which is the 
administrative and productive facilities. Primitive agricultural production 
in the rural areas creates a social order in which every household 
produces most of its own consumptions. Because of this autarchic 
structure production in the city remains limited. 
 
This limited production regarding the diversifications and amount of the 
products is very far away from the concepts of enlargement and 
competition. Ant this kind of tendencies should be prevented considering 
the needs for sustaining a social balance. In traditional societies, there is 
not a horizontal or vertical integrity in production and marketing, due to 
the lack of sufficient amounts of capital accumulation, organization, and 
technological opportunities. Monopoly and centrality in marketing can 
not possibly arise. Besides, division of labor can not be seen in production 
process. Marketing areas are predetermined and new ones can be built by 
the permission of central authority. There is not a freedom in trade, and 
inns are the depots where goods are monopolized in the cities. However, 
grass and straw is traded freely. Question of how this limited and 
controlled economic order would be sustained by a state that has a limited 
control capacity arises. This control results in a strict organization of 
crafting activities in the city. Types of the production activities are 
determined and limited, and number of the shops that will be opened is 
defined accordingly. Additionally, what amount of production will be 
made by how many masters and apprentices is being determined too. 
After the autarchic economical order wherein every household is a closed 
economical unit, guild of tradesmen’s order represents a system in which 
raw materials are gathered from the environs, tools and personnel 
processing these materials exist, and all of the produced materials are 
being sold. 

Spatial Structure of the Ottoman City   
 
Just like in all feudal cities, there is a mosque, a central state office, a 
guild of tradesmen’s, and a bedesten like a guildhall in the centers of the 
Ottoman cities. These structures are located in the square at the city 
center. This nucleus part of the city consists of bazaars in which 
tradesmen and craftsmen work. All of or a part of the streets are occupied 
by specialized tradesmen. Places like straw bazaars and animal bazaars  



1. INTRODUCTION 

 

Osmanlı kentinde mahalle sosyal sınıflaşmaya göre değil, etkin ve dini 
farklılığa  göre biçimlenmiştir. Yani Müslim ve gayrimüslim aynı 
mahallede oturmaz. Bu ayırım, ırk farklılığı bakımında da vardır. bazı 
yerde göçmen gruplar (Boşnak, Arnavut gibi) veya çingeneler ayrı 
mahallededir.  Bir dini ve etnik grubun zengini ile fakiri aynı yerde yaşar 
ki, bu ortaçağ Avrupa kentleri için de geçerlidir. Kentin periferisinde ise 
belirtildiği gibi, azınlıklar veya diskrimine etnik gruplar yaşarlar.  

Osmanlı Kentinde Yapı İşlerinin Düzenlenişi ve Yapı Örgütü  
 
Geleneksel topluma özgü kent sisteminde yapı işlerinin niteliği ve 
örgütleniş biçimi bugünkü anlamından farklı olduğu kadar, basit bir 
meslek örgütü olmaktan fonksiyonları örgütleniş biçimi ve yetkiler 
bakımından uzaktır. Bunun nedenleri başlıca şu öğelere bağlayabiliriz.  

• Kentsel alandaki, alt yapı tesisleri ve ulaşım teknolojisinin 
düzeyi;  

• Ekonomik faaliyetlere ve ilişkilere dayanan mekan 
organizasyonu; 

• Yapı malzemesinin niteliği; 
• Azınlık cemaatinin oturduğu bölgeler üzerindeki mekan 

sınırlaması ve farklı yapı denetimidir.  
 
Devlet, her meslek dalında olduğu gibi, bu alanda çalışan esnaf 
loncalarını da denetim altında tutmaktadır. Ancak bu mesleklerin 
niteliğinden dolayı, denetimin uzmanlaşmış devlet görevlilerince yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Klasik Osmanlı teşkilatında bu görevi hassa 
mimarları ocağı ve ocağın yöneticisi olan hassa baş mimarı yerine 
getirmekteydi. 
 
Bu memurlar “hassa” ünvanı taşımalarına rağmen, sadece saraya ait ve 
kamu binalarının yapım ve onarımı ile değil ülke çapındaki bayındırlık 
tesisleri ve yerel  imar denetimi alanlarında da görevlidirler.  
 
Osmanlı mimarı da pratik bir eğitimden geçer. Özellikle asker olduğu için 
tuna boyundan Fırat kıyılarına uzanan geniş ülkelerin mimarisini 
yakından tanıyıp senteze götürebilecek olanağa sahip olmuştur. Köprü, 
kaldırım, umumi tesis, kanalizasyon ve medrese inşasından saray inşasına 
kadar mimarinin her türünde tecrübe sahibi olarak yetişir.  İnşaat işleriyle 
uğraşan loncaların üzerindeki denetim görevi tüm imparatorluk düzeyinde 
hassas başmimari ve maiyetince yerine getirilmekte ve başlıca; işçi ve 
usta sayısı, ücretler, yapı malzemesinin kalite ve fiyatı üzerinde 
uygulanmaktadır. 

Azınlık Mahallelerindeki İmar Denetimi      
 
Azınlık cemaatlerinin nüfusunun artmasından dolayı konut alanlarının 
genişlemesi, buna paralel olarak bazı genel yapı ve tesislerin sayıca 
artması veya ek inşaatla büyütülmesi kent yöneticileri tarafından arzu 
edilmez. Bu yüzden azınlık cemaatin kilise, okul gibi binalarının onarımı 
ve bu alandaki konut yapımı ancak sıkı bir denetimle mümkündür. Konut 
bölgesinin darlığı ve sınırlarının sabit tutulması, bu semtlerde her şeyden 
önce arsa fiyatlarını arttırmaktadır. Bu nedenle dar sokaklar, yüksek 
yapılar ve yer kazanmak için uzatılan balkon ve sundurmalar, bu 
semtlerin temizliği, su yolu ve lağım gibi tesisleri için başlıca problemi 
meydana getirmekteydi. Mali gücü yetersiz büyük kitle sıkışık binalarda 
yaşıyordu. Gereken yapı ve onarım izni daima bab-ı âliden alınır kaydı 
adına hassa mimarları gerekli denetimi yapardı. Genel yapıların onarımı 
sırasında ilave yapılmaması, özel konutların inşası sırasında da hamam 
gibi bölümler yaptırılmaması için ilk ve son keşif yapılırdı. Çünkü bu 
semtlerde su tüketiminin asgaride tutulması ve yetersiz nitelikteki alt yapı  

are located at the periphery of the city or very close to the port. 
Residential areas take place at the back of this business district. 
 
Neighborhoods in the Ottoman city are not shaped in accordance with 
social classifications, but they took their form as regards ethnical and 
religious differentiations. In other words, Muslims and non-Muslims do 
not reside in the same neighborhoods. This segregation can also be seen 
in racial differences. Some immigrant groups like Bosnians and 
Albanians, and gypsies live in separate districts. Both rich and poor of a 
religious and ethnic group lives at the same place, and this can be seen in 
Middle Age European cities. Minorities and discriminated ethnic groups 
reside at the periphery of the cities. 

Organization of Building and Construction in Ottoman City  
 
Quality and organization type of the building works in the urban system 
peculiar to the traditional societies is very different from today’s meaning. 
It is far away from being a professional organization regarding the type of 
organization and authorities respects. Reasons of this are related with the 
following aspects: 

• Infrastructural utilities and level of transportation technology in 
the city; 

• Spatial organization dependent on the economical activities and 
relations; 

• Quality of the building materials; 
• Spatial limitations and different building regulations in the 

districts of minority groups. 
 
Just like all of the professions controlled by the state, guild of tradesmen’s 
in building profession is being controlled by the state too. However, 
because of the statue of this profession, control should be made by 
specialized officials. This mission is carried out by association of 
architects in the classical Ottoman institution. These officials were not 
only responsible for the building and reparation of the public buildings 
but also for the control of local developments. 
 
Architects of the Ottoman period are educated by practice. These soldier 
architects had an opportunity to observe architectural types in different 
countries from Tuna to Fırat, and by this way they also had an 
opportunity to analyze and synthesize these types. Architects practice 
every kind of architectural elements like bridges, sidewalks, public 
institutions, infrastructural utilities, schools, and palaces throughout the 
empire. Control over guild of tradesmen’s related with constructional 
issues like number of workers and masons, prices, quality of the building 
materials are made by the head of architects. 

Control of Development in Districts of Minority Groups        
 
As a result of increasing population in the districts of minority groups, 
residential areas and related service areas need to be enlarged; however, 
this is not a preferred type of action by the urban administrators. 
Therefore, control of developments like building and repair of church, 
school, or residential areas that take place in districts of minority groups 
should be done in a very strict way. Insufficient amount and limitation of 
residential areas in these districts results in an increase in land prices. 
Accordingly, main problems were created like narrow roads, high 
structures, additional attachments to the structures like balconies and 
lean-to roofs, cleaning of the streets, water ways, and drainage system in 
urban development process. Most of the people who don’t have financial 
power were living in congested buildings. Permission for construction 
and repair was given by the Sublime Porte, and the control was done by 



1. INTRODUCTION 

 

tesislerinin zorlanması, böyle bir semtin kent hizmetleri için aşırı bir yük 
ve sorun yaratmaması gerekliydi.  

Hukuksal ve Örgütsel Değişim 
 
Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilanına kadar devletin hukuk düzeni, 
işlerliği azalmış bir formül haline gelmiş olan şeriata dayanmaktaydı. Batı 
dünyasının dayandığı hukuk, devrimlerle yerini modern bir hukuk 
düzenine bırakmışken, Osmanlı Devletinin eski düzeninden yeni bir 
düzene geçilmesi kaçınılmaz bir toplumsal ve siyasal  zorunluluk 
olmuştu. Şeriatın üstün bir hukuk düzeni sayıldığı dönemde, Osmanlı 
Devleti ile siyaset ve ticaret ilişkileri kurmuş olan batı dünyası, Orta 
Çağın geleneklerine dayanırken, atılım ve yenileşmelerle değişmiş, 
Fransız Devriminden sonra ise evrensel hukuk kuralları yaygınlaşmıştı.  
 
1839’da Gülhane Hattının ilanı gerçekleşti. Bildirge ile belirtilen ilkeler 
kişinin doğal haklarını kapsamaktaydı. Gerçekte, can, mal, ırz 
dokunulmazlığını kanun güvencesi altına alan bu ilkeler şeriata da 
uygundu. Ancak, batıda devrimler aydınların ve hukukçuların eseri 
olduğundan, yaratılan hukuk düzeni de onların eseri olmuştu ve 
kendilerinin denetledikleri kamuoyunun da güvencesi altında idi.  
 
Halbuki, Osmanlı Devletinde Tanzimat’a kadar yapılan ıslahat olsun, 
Tanzimatın başlangıcı sayılan Gülhane Hattının ilanı olsun, siyaset 
adamlarının girişimidir.  
 
Tanzimat hareketlerine daha çok siyasal bir nitelik verilmişti. Böylece 
Tanzimatı bir ikilem içinde buluyoruz. Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları 
hem ulemayı darıltmamak, hem de batının onayını sağlamak için şeriat ve 
eski kanun ve nizamlara dayanan eski kurumları; batıdan alınan ve 
Osmanlıca’ya çevrilen yeni kanun ve nizamlara dayanan yeni kurumları, 
birlikte yaşatma yoluna gittiler. Tanzimatın bu özelliği, yeni bir hukuk 
devletinin tam olarak kurulmamasında görüldüğü gibi, devlet 
yönetiminden kent yönetimine kadar birçok eylem alanına yansımıştır.  
 
Binaların yapımı ve onarımı, yolların onarımı gibi inşaat işleri, 
belediyeleşme ile ilgili görülmeyerek 19.yüzyılın ortalarına kadar temelde 
sayılabilecek düzeltme veya yenileşmeye geçirilmemiştir. Tanzimat 
dönemi ile hızlanan örgütleşme çabaları ancak on yıl kadar bir süreden 
sonra inşaat işleri ile paralel olarak ele alınmış, “Ebniye Nizamnameleri” 
ve “Ebniye Beyannamesi” ile  düzenlemeye çalışılmıştır.  
 
Çağdaş belediye örgütlenmesine ilk yaklaşımlar II. Mahmut döneminde, 
Yeniçerililiğin kaldırılmasını izleyen reformlar sırasında yapılmıştır.  Bu 
dönemde, her mahalleye bir muhtarın tayini ve mahallenin kent içinde bir 
toplum birimi olarak tanınması, mahallenin yönetimi için muhtar ve 3-5 
kişilik İhtiyar Heyetinin saptanması, kentsel gelişmede bir aşama 
sayılabilir.  
 
Galata ve Pera’nın Avrupa etkisinde büyüyen bir bölge olmasına 
dayanması nedeniyle seçilerek “Altıncı Daire” adı ile bilinen “Galata ve 
Beyoğlu Numune Dairesi”nin kurulması, ismen bile olsa batıya, özellikle 
Paris’e  benzemeye çalışmanın kanıtı olmuştur. Meclis-i Alî-i Tazminat 
içinde kurulan “İntizam-ı Şehir Komisyonunun” kurulması ve üyelerinin 
çoğunluğunun gayrimüslim Osmanlılardan seçilmesi de imar, temizlik ve 
denetleme işlerinin batı modeline yaklaştırılmaya çalışıldığını gösterir.  
Beyoğlu’nda denenen yeni belediye uygulaması, İstanbul’un diğer 
bölgelerine de yayılmaya çalışılmış, 1868’de kent 14 Daireye ayrılmıştı. 
 
 

the head of architects. In order to prevent construction of additional parts 
like balconies and baths in the structure while repairing an old building or 
constructing a new one, strict investigations were made by the architects. 
It was necessary to reduce the consumption of water resources and the 
usage of infrastructural utilities in these districts of the city, because these 
districts should not create problems in urban services of the whole city.  

Legal and Organizational Change 
 
Functionality of the legal order of state was decreased and became 
canonical laws before the declaration of Gülhane Laws of the Imperial. 
Legal framework in the western world was modernized by the 
revolutions, and this facilitated a change in the old system and order of 
the Ottoman Empire by the forces of social and political necessities. 
Western world building political and commercial relations with the 
Ottoman Empire in which Muslim canonical laws were regarded as a 
superior legal order started to change by reforms and developments. 
Especially after the French Revolution, universal laws started to be 
applied in the western world, which once was depending on the traditions 
of Middle Age. 
 
Gülhane Laws comprising the natural rights of the people was declared in 
1839. Actually declared principles guarantying the protection of 
immunity of life, property, and honor by laws were also favorable in 
canonical laws respect. However, since the revolutions were the works of 
intellectuals and jurists, newly created legal order was also a product of 
their work. This order was protected by the public opinion, which was 
being controlled again by the creators of the order.  
 
Whereas, development and improvements that took place before the 
Reform and Gülhane Laws regarded as a starting point of the Reform 
were the works of politicians in the Ottoman Empire. 
 
Reform movements in the Ottoman Period had a political characteristic, 
which in return resulted in a creation of a dilemma. In order to get the 
approvals of the west while not offending their people, Mustafa Reşit 
Pasha and his supporters tried to integrate the old institutions based on the 
old legal system and canonical laws with the new institutions based on 
new legal system and regulations adopted from the west. This 
characteristic of the Reform generated dilemmas not only in the building 
of a state of law but also in other action areas like state governance and 
urban administration. 
 
Construction and repair of the buildings were not related with the 
municipal issues till the midst of the 19th century, but after 10 years past 
the reformist movements, organization of the constructional works were 
started to be done in accordance with the ‘Ebniye Regulations’ and 
‘Ebniye Declaration’. 
 
First movement in the organization process of modern municipalities 
started to take place in the period of II. Mahmut, following the reforms 
made after the abolishment of Yeniçeri System. Within this period, 
neighborhoods administrated by an appointed chief and a group of elder 
people were declared as a social unit in the city, and this can be regarded 
as a stage in urban development. 
 
Because of the fact that Galata and Pera were developing under the effect 
of Europe, establishment of the ‘Galata and Beyoğlu Numune 
Administration’ known as the ‘Sixth Department’ can be regarded as an  
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Dış Mekandaki Değişimin Nitelikleri ve Nedenleri 

Batılaşma Süreci ve Etkileşim  
 
Batılaşma sürecini etkilemiş olan faktörler arasında, fiziksel çevrenin 
değişimini doğrudan ve dolaylı olarak yönlendiren iç ve dış etmenler 
vardır. birbiriyle ilgili bir çok gelişimin bir özümlemesi olan süreç, 
başlangıcından itibaren, batıdan gelen siyasal, ticari, teknik ve kültürel 
etkiler altında kalmıştır. “Batı etkileri” adı altında özetlenen bu yabancı 
etkiler, Avrupa devletlerinin elçileri, mühendisleri, tacirleri, eğiticileri ve 
sanatçıları tarafından İstanbul’a taşınırken, tek taraflı değildirler., 
Osmanlı devlet yönetiminin ileri gelenleri de gittikleri yerlerde gördükleri 
fiziksel çevreyi anlatan yazılarıyla, batılaşmayı yönlendirmiş 
sayılmalıdırlar. Batılaşma ile birlikte hukuksal değişim içinde yer alan 
örgütleşme de yenileşme, inşaat faaliyetlerindeki uygulamaları ve 
bunların denetimini içermiştir. Özellikle Tazminat döneminde yoğunlaşan 
bu husus, inşaat faaliyetlerinde geleneksel ilişkilerin örgütlenmiş 
eylemelere dönüşmesi,  yerel ve vilayet yönetiminde örgütleşmeye, inşaat 
denetimi yapacak olan kolluk kuvvetlerinin kurulması gibi temelde etkili 
olan değişiklikleri getirmiştir.  
 
Batılaşmanın fiziksel çevre üzerindeki etkileri ise, görsel tasarım 
yaklaşımlarının kapsamı içinde mimaride ve dış yaşam mekanlarında 
oluşmuştur. Benzemede ortaya çıkan ilk uygulamalardan, tasarım 
kalıplarında değişime ve yeni üsluplara oluşmasına kadar, görsel 
tasarımda genel bir dizi içinde ancak oldukça karmaşık bir görünüm 
sergilenmişlerdir. 

Kentsel Mekanların ve Anonim Konutların Görsel Nitelikleri     
 
18. yüzyıl içinde Haliç ve Boğaziçi’nin her iki kıyısında yerleşmeler 
kendi içlerinde de yoğunlaşmış, buralardaki “köylerin yaşamları kendi 
içlerine kapanık olmaktan kurtulup, kent yaşamına katılmaya başlamıştı. 
Ancak sokakların özelliği değişmemiş, sıkışık yerleşeme dokusu 19. 
yüzyıl başlarında da avlulardaki yeşillerle Türk kentinin özelliği olarak 
sürmüştü. 18. yüzyıl içinde özellikle yangınlarla kent  içi yol ya da 
meydanlarının geliştirilmesi ve ferahlatılması için birçok fırsat çıktığı 
halde, bunlardan yararlanılmak gerektiğini duyulmamış olması toplumsal 
bir alışkanlık ve davranış olmalıdır.  Bunlardan başka, zaman zaman 
kamulaştırmalar dayanılmıştır. Ancak, kamulaştırma nedenleri buralara 
yapılacak büyük cami ve külliyesi nedeniyle olmuş, kamuyu 
ilgilendirecek boyutlara ulaşmamıştır.  18. yüzyıl içinde yapılan 
kamulaştırmalar, yerleşmenin yoğunlaşmasıyla yer değiştirmek zorunda 
bırakılan zanaat sahipleri ve yeni yerleşim hareketleri yer yer yenileşen 
kent parçalarının mekansal özelliklerini pek etkilememiştir. Yüzyıl içinde 
değişik zamanlarda yapılmış gözlemlerden, haritalardan ve fermanlardan 
19. yüzyıla aynı sıkışık sokak dokusuyla girildiği anlaşılıyor.  
 
İstanbul’un evleri taş duvar temelin üzerinde yükseliyor, üstüne iki kattan 
asla fazla olmayan ahşap bir yapı konduruluyor, evler aynı yükseklikte, 
çatısı yanındakinin üstüne çıkmıyor. 19. yüzyılın başlarında evlerin aynı 
yükseklikte izlenmesi, bu dönemde artık bina nizamlarının uygulandığını 
gösterebilir. Ancak, böyle bir uygulamanın, ekonomik yetersizlikle 1-2 
kat çıkma ve Anadolu  kentine özgü olarak yanındaki evin görünümünü 
kapatmama çabasından kaynaklanmış geleneksel bir alışkanlık olduğunu 
varsaymak olasıdır.  Örgütlenmiş, geleneksel mimari örnekleri 
diyebileceğimiz nitelikteki anonim mahalle evlerin inşasında batılılaşma 
yakın zamanlara kadar görülmeyecektir.  

Characterıstıcs and Reasons of  Change in the Outer Spaces 

Westernization Process and Interactions 
 
Within the factors that effected westernization process, there are interior 
and exterior ones guiding the change of the physical environment directly 
or indirectly. The process of westernization, which can be regarded as a 
synthesis of related developments, was affected by political, commercial, 
technical, and cultural factors originated from the west. These foreign 
effects carried by the ambassadors of the European countries, engineers, 
teachers, and art performers can be summarized under the concept of 
‘Western Influence’, and they were not unilateral regarding their 
characteristics. Notables of the Ottoman state administration who 
described the physical environments of the places they had visited in their 
writings should be regarded as a factor in this westernization process. 
Change of legal system comprising the organizations and reforms in 
application and control of the construction works took place along with 
the westernization process. This process became intense especially in the 
Reform Period, and effective changes like the transformation of 
traditional relations in construction facilities into organized actions, 
organization of local and central administration, and establishment of 
police forces to control construction works were made. 
 
Effects of westernization over the physical environment can be seen in the 
visual design concept of architecture and outer living spaces. A 
complicated appearance in the general aspects of the visual design was 
exhibited considering the first assimilated applications in construction, 
changes in design models, and creation of new styles. 

Visual Aspects of Urban Residences and Anonymous Houses 
 
Settlements on the both sides of Golden Horn and Bosporus become 
dense within themselves, and the withdrawn villages in these areas started 
to be involved in the urban life in the 18th century. However, 
characteristics of the streets didn’t change, and dense settlement pattern 
with its green areas in the courtyards continued to form the feature of the 
Turkish cities. Roads and squares within the dense urban pattern were not 
widened or rehabilitated regardless of the opportunities created by the 
fires. Occasionally, nationalizations were made for construction of 
mosques and schools. These nationalization facilities, relocation of 
craftsmen, and new settlement movements didn’t affect the spatial 
characteristics of the renewing urban quarters. It can be understood from 
the maps, declarations, and observations made in different times of the 
century that narrow road pattern didn’t change till the 19th century. 
 
Wooden houses of Istanbul were built on stone basis, and the height of 
these building never exceeded two stories. All of the houses and level of 
their roofs were at the same height. Height similarities of the 19th century 
houses can be inferred to an application of building regularities in this 
period. However, such an application might be either a result of the 
economical capacities of the people who cannot afford construction of 
higher buildings or a traditional effort for not blocking off the view of 
their neighbors. Construction of anonymous residential houses that can be 
regarded as the examples of organized and traditional architecture would 
not be seen till westernization. 
 
Western influence could be seen in Istanbul houses of the 19th century 
like palaces, summer palaces, chalets and waterside residences owned by 
the members of the palace, or by the statesmen and prosperous families  
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19. yüzyıla gelindiğinde İstanbul’da görülen konut türlerinde; saraylar, 
kasırlar, köşkler ve yalılar saraya mensup kimselere, devlet adamlarına 
veya yönetime yakınlığı olan varlıklı ailelere ait olduklarından, batı 
etkilerinin görsel olarak uygulandıkları binalar olmuşlardır. Buna karşın, 
anonim konutların tanımına giren, avlulu veya bahçeli küçük evlerde, 
mahalle evlerinde ve bekar odalarında herhangi bir değişiklik 
izlenmemiştir.  
  
Galata ve Pera’yı içeren çoğunlukla yabancı kökenli halkın barındığı 
bölgede ise,  çok katalı ve pratik yaşama uygun dar ve kısıtlı alana 
sığdırılmış, 19. yüzyılda apartmanlaşmaya dönüşecek olan yapı, neo-
klasik süsleme ve cephe bölmeleriyle ortaya çıkmakta, İstanbul’un sur içi 
tarafından farklı bir fiziksel çevre geliştirmektedir.  
 
Dava küçük avlulu mahalle evlerinin bu dönemde değişimi, yangınlardan 
sonra yeniden yapıldıkça nizamnameler kat yüksekliğinin artması, kâgir 
yapıya dönüşmeleri, orantılarının da değişmesi, en önemlisi de binanın 
büyüyerek avlunun küçülmesiyle alanın azalması veya ortadan kalkması 
olmuştur. 
 

 
Şekil 13.1. Sokaklara ilişkin düzenlemeler - 1  

Figure 13.1. Regulations about streets - 1 
 

Nizamnamelerin Tipolojiye Etkisi 
 
İnşaat işleriyle ilgili Tanzimat öncesi Padişah Fermanlarının ve Tanzimat 
dönemi nizamname ve kanun maddelerinin getirdikleri ayrıntılara 
bakıldığında, bunların aşağıya belirlenen alanlarda binaları ve binaların 
tanımladıkları mekanları etkiledikleri, hatta şekillenmelerine neden 
oldukları görülür. Bu maddeler genelde aşağıdaki konuları içermiştir.  

who had a connection with the administrative organs. On the contrary, 
anonymous houses like the ones with courtyards or the bachelors’ rooms 
were not influenced and changed by the westernization process. 
 
In districts like Galata and Pera where foreign people were settled, there 
were high storey houses built in a narrow and limited area suitable for 
practical lives. These buildings with their neoclassical ornamented 
facades would be converted into apartments in the 19th century, which 
would create a different physical environment within the city walls of 
Istanbul. 
 
After the fires, transformation of these houses with courtyards into stone 
and brick apartments by increasing the building heights in accordance 
with the regulations and changing the solid and void ratios of the building 
blocks resulted in the annihilation of the courtyards. 
 

 
Şekil 13.2. Sokaklara ilişkin düzenlemeler - 2 

Figure 13.2. Regulations about streets - 2 

Impact of the Regulations on the Typology 
 
Declarations of the sultan before the Reform, and regulations and laws 
enacted in the Reform Period related with the constructional works, it can 
be seen that these regulations had an impact on the buildings constructed, 
and spaces defined and shaped by these buildings. These regulations 
consist of the following themes: 

• Establishment of institutions that control and carry out building 
works, 

• Construction and management of roads, 
• Heights of the buildings, 
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• İnşaat işlerini yürütecek ve denetleyecek örgütlerin kurulması 
ve işlemeleri,  

• Yolların yapımı ve onarımı, 
• Binaların yükseklikleri,  
• Sokakların genişlikleri,  
• Malzeme seçimi, kullanımı, sağlanması, boyut, nitelik ve fiyat 

denetimi.        
 
Bu maddeler zaman içinde uygulandıkça, 19. yüzyılın başlarından sonra, 
özellikle Tanzimat döneminde, döneminde, kent içinde yapı gruplarının 
oluşturdukları kitleler ve bunların tanımladıkları mekanlar parça parça 
değişim geçirmiştir.  

Kent İçinde Yapı ve Yol Denetimi         
 
Osmanlı Döneminde inşaat faaliyetlerinin önemli bir bölümünü içeren yol 
onarımı, yeni yolların açılması konusunun her zaman sorun olduğu 
anlaşılmaktadır. Yeni açılan ve imar edilen bahçelerle ilgili kanal ve su 
yolu yapımı devlet eliyle gerçekleştirilirken, kent içi yolları kimin 
yaptıracağı ve onaracağı sürekli tartışma konusu olmuştur. Örneğin 1573 
tarihli bir 16. yüzyıl fermanında kaldırım onarımı konusunda vakıf 
mütevellileri uyarılmakta, 1588 tarihli bir diğerinde Mimarbaşına 
kaldırım taşı işleme fiyatları ve masrafları hakkında bilgi verilirken, 
kaldırımcılar kethüdasına görevi anımsatılmaktadır. 1677 tarihli belge ana  
yolların resmi makamlarca, ara yolların ise ev ve dükkan sahiplerince 
yaptırılacağını açıklığa kavuşturduğu halde, 1700 tarihli belgeden 
anlaşıldığına göre 18. yüzyıl başında bile bu hususlar tekrar tekrar sorun 
olmuştur. 1869 yılına kadar İstanbul’da yol onarımı çeşitli şekillerde 
yöneltilmiş, ancak bu tarihten sonra bu tür işlerin doğrudan belediyeyi 
ilgilendireceği düşünülerek Nafıa Nezaretinden ilişkisi kesilerek Emanete 
verilmiştir.  Dar ve düzensiz İstanbul sokaklarını da belirli bir düzen içine 
sokabilmek için birçok nizam ve hükümler çıkarılmıştı. Ancak bunların 
sürekli tekrarlanması, pek gerçekçi çözümler getirmemiş olmaları ve sert 
tehditlere rağmen kolluk kuvvetlerince denetlenememesi nedeniyle pek 
uygulanamadıklarını gösterir. Sokaklarda binaların yüksekliği ise 
çoğunlukla yangına karşı önlem olarak denetlenmek istenmiştir. 
 

 
Şekil 13.3. Oranlara ilişkin düzenlemeler - 1 

Figure 13.3. Regulations about propositions - 1 

• Widths of the roads, 
• Selection, usage, provision, size, quality, and price control of 

the materials. 
 
Application of regulations related with these themes gave rise to the 
changes in building blocks and spaces defined by these blocks in the 19th 
century. 

Road and Building Control in the City  
 
Building new roads and road repair that forms a big part of the 
constructional works was always a problem in the Ottoman Period. 
Building of infrastructural utilities and water ways for the newly opened 
and developed gardens was carried out by the state, but building and 
management of inner city roads was always a discussion topic. For 
example, according to a declaration made in 1573, foundation trustees 
were warned about the repair of the sidewalks; and according to another 
declaration made in 1588, head of the architects was informed about the 
prices of stone masonry for the sidewalks. According to a document 
written in 1677, it’s been stated that main roads would be built by official 
institutions, and the streets would be built by the house and shop owners. 
However, according to another document written in 1700, it can be 
understood that this construction of roads matter continued to be a 
problem still in the beginnings of the 18th century. In 1869, repair of the 
roads in Istanbul was carried out in different ways; and after this date this 
kind of constructions started to be carried out by the municipality. A 
variety of regulations were enacted in order to put Istanbul streets into 
order. However, these regulations were not quite applied because of the 
fact that they didn’t bring realistic solutions to the problems and the 
applications were not controlled properly by the police forces. Heights of 
the buildings wanted to be controlled considering the frequency of fires. 

  
Şekil 13.4. Oranlara ilişkin düzenlemeler - 2 

Figure 13.4. Regulations about propositions - 2 
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Boyutlarda Denetim             
 
Kent görünümü, konut ve yolların yapımını denetlemesi gereken, bilinen 
birkaç ferman maddesinde izlenebilmiştir.  
 
1725 tarihli bir hüküm, Müslüman evlerinin yüksekliğini 12 zıra,  
gayrimüslim evlerininkini 9 zıra olarak sınırlarken, 1762 tarihli belgede, 
çeşitli tür dükkanlar için 8, 6, 5, 4 zıra (yaklaşık olarak 6, 4, 5, 4, 3 m.) 
yükseklik sınırına uymayanların cezalandırılacağı söylenmektedir. 
Ayrıca, yangın yerlerinde kira için yeniden kahvehane, bekar odaları, han 
ve mevcut binalara yeni cihannüma, tahtabaş, şahnişin gibi çıkmalar 
bodrum ve mahzen yaptırılamayacağı, yaptıranların (ibret için) asılarak 
cezalandırılacağı bildirilmiştir. Ancak, 1795 tarihli belgede kısıtlamaların 
tekrarlanması, yüzyıl süresince bunlara pek uyulmadığını gösterir. Bu 
belgede yükseklik sınırının 1/2 ve 1 zıra (38 ve 76 cm) arttırılması pek 
anlamlı olmamakla beraber, sur içi ve sur dışı ayırımı yapılmış, surlara 
bitişik dükkan yapılması engellenmişti. Özellikle bu belgede dükkan 
inşaatında uygulanması istenen standartlardan, dönemin yapı sistemi 
hakkında bilgi edinebiliyoruz. 18. yüzyılın kurallarının belirlendiği 
boyutlar 19. yüzyıl başlarında da aynı kalmıştır.  

 

 
Şekil 13.5. Konut alanlarına ilişkin düzenlemeler - 1 
Figure 13.5. Regulations about residential areas - 1 

 
Tanzimat dönemi içinde ise, sayısız yangınlar nedeniyle açılan konut 
alanları yeniden yapıldıkça, alışılmış boyutlar, yerlerini az farkla bile 
olsa, değişmiş ölçülere bırakmıştır. 1848 Ebniye Nizamnamesiyle ahşap 
hanelere 22 zıra (15.00 m), kârgir hanelere 30 zıra (22.50 m) yükseklik 
saptanmıştı. “10.bend: Ebniye-i âlî-i mîrîyenin irtifası müstesna olarak 
kâfe-i saltanat-ı seniyenin inşa edecekleri ahşap ebniyenin irtifaı 
zeminden üst tabana 22 zıraı ve kârgir binaların 30 zıraı tecavüz 
etmeyecektir...” Aynı nizamnamede, dükkanların yüksekliğinin 7 (5.30  

Control of the Sizes 
 
Urban aspects were identified partially in accordance with a few 
declarations controlling the building of houses and roads. 
 
It’s been stated in a document written in 1725 that heights of the houses 
of the Muslims would be 12 zıra, whereas heights of the houses of the 
non-Muslims would be 9 zıra. In another document written in 1762, it’s 
been stated that the heights of the shops would vary from 8 to 4 zıra (6 
and 3 meters), and the ones not obeying this regulation would be 
punished. Furthermore, it’s been stated that additional parts like 
balconies, cellars and granaries could not be built for renting purposes in 
coffee houses, bachelors’ rooms, inns and existing buildings, and it’s been 
added that the person who builds such additional parts would be put to 
death. However, it can be understood from a document written in 1795, 
application of such a limitation was not successful. 1/2 and 1 zıra (38 and 
76 cm) increase in the heights of the buildings was not a meaningful 
permission given in this document. Places within and out of the city walls 
were segregated and construction of shops adjacent to the city walls was 
prohibited in this document. From this document, we can obtain 
information about the building system of the period, and the standards 
that should be applied in construction of the shops. Sizes that were 
determined in the 18th century remained the same also in the 19th century. 
 

 
Şekil 13.6. Konut alanlarına ilişkin düzenlemeler - 2 
Figure 13.6. Regulations about residential areas - 2 

As a result of the fires, new residential areas had been built in the Reform 
period, and within this building process sizes of the buildings were 
changed in some degree. According to the Regulations of 1848, heights of 
the wooden houses were stated to be 22 zıra (15 meters) and heights of 
the stone and brick houses were stated to be 30 zıra (22.5 meters). 
According to the same regulation, heights of the shops were stated to be 7 
zıra (5.3 meters), and in case of building a room in the second storey, the 
height of the shops would not exceed 10 zıra (7.58 meters). These 
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m) üstlerinde oda olduğu takdirde  10 (7.58 m) olacağı öngörülmüştü. 
Dükkanlar için saptanan yükseklik ve inşaat koşulları ise 18, yüzyılda 
çıkarılan fermanlarla belirtilen boyutlardan az farklıdır. Dükkan türleri 
için ayrı ayrı yükseklik saptanırken konan 0,5 zıra (0,38 m) gibi ufak bir 
farkın ne yarar sağlayacağı anlaşılmaz bir ayrıntıdır. Daha sonra bunun 
1848 tarihli Ebniye Beyannamesiyle bina boyutlarının 18 (13,65 m) ve 22 
zıra (16,70 m) yüksekliğe indirilmesi, 1849 tarihli ikinci Ebniye 
Nizamnamesiyle de ahşap binalar için 14 (10,61 m) kârgir olanlar için 20 
zıra (15,16 m) olarak kabul edilmesi ilgi çekicidir. Ölçülerin büyüdüğü, 
anıtsal yapıların gözde olduğu bir dönemde kat yüksekliği indirilmiştir. 
19. yüzyıla ait eleştirilere ve meclis mazbatalarında ileri sürülen görüşlere 
göre her tür karar yangın önlemi ya da kentin Avrupa kentleri gibi düzenli 
görünmesi amacıyla alındığından, kat yüksekliğinin de yangını geçirmeye 
eğilimi azaltmak için indirildiğini akla getirmektedir. 16 yıl kadar sonra, 
1864 tarihli Emniye Nizamnamesinin 20. maddesiyle de bu yüksekliklerin 
aynen kabul edildiği görülür. 1883 tarihli Ebniye Kanununun 33-36. 
maddeleriyle bu husus, 20 zıra ve 30 zıra olarak yeniden düzenlenmiş, 
sokaklar dar da olsa, yaklaşık 15 m. ve 23 m. cephe yüksekliği olan 
yapılar yolları sınırlamaya, 19. yüzyılın sonralarında kentsel mekanların 
niteliklerini değiştirmeye başlamıştır.  
 
En önemlileri 1848-49 yıllarında düzenlenen inşaat koşulları, ara ara 
çıkartılan eklerle denetlenmek istenmiş, yol genişliği, kat yüksekliği, 
malzeme ve yapı denetiminden başka, çıkma, saçak, üst kata mehtabiye 
eklenmesi, avlu planlaması, adaların ve mahallelerin içerecekleri hizmet 
birimlerine kadar konut, hatta han ve dükkan yapımı süreci belirlenmiştir. 
1848 I. Ebniye Nizamnamesinin bu hususları belirleyen maddelerine 
göre: 
 
- Yola tecavüz önlenmektedir.  
 
“2. bend: Genişliği nizamına muvafık veyahut daha vüsatli bulunan 
sokaklara heyet-i haliyesi üzerine kalub, böyle vüsatli yerlerde hiçbir 
ebniye va’z-ı kadîminden bir parmak ileriye tecavüz ettirilmeyecektir.”  
 
- Çekme mesafeleri belirlenmektedir.  
 
“3. bend: Müceddeden inşa olunacak han ve hane ve dükkan ve sokak 
yüzünde yeniden yapılacak duvarların nizamen sokağa kaç arşın verilmek 
lazım gelirse ol miktarı geri çekilmedikçe inşasına ruhsat 
verilmeyecektir.”  
 
- Cumba nitelik ve ölçüleri belirlenmektedir.  
 
“19. bend: Hanelerine cumba yaptırmak murad edenler zeminden 5 arşın 
(3,80m) irtifaından aşağı olmamak ve şahisin şeklinde konulmamak şartı 
ile bir zıra arzında (0,758 m) ve kaddi pencere yüksekliğinde demir 
parmaklık ve demir destekli ve üzeri saç örtülü olarak inşa eylemlerine 
ruhsat verilmiştir. “ 
 
Ancak, sık yapılan tekrarlardan, konan kurallara bu dönemlerde de her 
zaman tam olarak uyulmadığı anlaşılıyor.  Gerçekten nizamnameye 
tavizlerin konması da bunu hazırlamıştır. ... ve bu irtifa maddesinde 
mahsur şerî ve nizamîsi bulunduğu takdirde memurları tarafından 
muayene ve tetkik olunarak mahzurunun re’i kabil olduğu halde inşasına 
ruhsat verilecektir.  

İnşaat Alanında Kısıtlayıcı Hükümler 
 
Tanzimat ile hukuk eşitliği ilkesi kabul edilmişti. İdare alanında getirilen 
yeniliklerle de çeşitli yasama meclisleri kuru lmuştu. Bu meclislerin 
çalışmaya başlanmasıyla kısa zamanda eşitlik hususu yapılan 

conditions for the construction of shops determined in the regulation are 
not much more different from the declarations of the 18th century. A 
difference of 0.5 zıra (0.38 meters) while proposing heights for different 
types of shops seems to be a meaningless detail. Decreasing building 
heights to 18 zıra (13.65 meters) and 22 zıra (16.7 meters) in Regulations 
of 1848, and another decrease in building heights to 14 zıra (10.61 
meters) for wooden houses and 20 zıra (15.16 meters) for stone and brick 
houses in Regulations of 1849 draws attention. Dimensions were getting 
bigger, but the building heights were decreased in this period. According 
to the critics and opinion put forward in urban administrative organs, it 
can be understood that these regulations regarding the decrease in the 
heights of the buildings might probably related either with the need for 
preventing fires or the desire of assimilating the city in western type. 
According to the 20th article of the Regulations of 1864, it can be seen 
that these heights were approved after 16 years. But these heights were 
rearranged in the 33rd and 36th articles of the Regulations of 1883, and 
building heights were determined to be 20 zıra and 30 zıra. This 
regulation resulted in the narrowing of the roads by the buildings at 15 
and 23 meters height, which in return started to change the characteristics 
of the urban space in the ends of the 19th century.  
 
Most important sites in the city were tried to be controlled by building 
regulations of 1848-49, and the width of the roads, heights of the 
buildings, types of the material used were determined. Additionally, 
building process of the houses, inns, and shops were also determined from 
addition of bow-windows, eaves, terraces to the upper floors, and 
courtyards to the services that would take place within the building blocks 
and districts. According to the articles of the Regulation of 1848 in which 
these set of laws were defined: 
 
- Invasion of a road is prohibited. 
 
- Distances between neighboring buildings and the roads are 
determined. 
 
- Quality and the dimensions of the bay windows are determined. 
 
However, it can be understood from the frequency of the announcement 
and setting of these rules that application of these regulations was not 
successfully made. Actually, compensations built-in the regulations 
facilitated such an application failure. 

Restrictive Regulations in the Construction Sector 
 
Principle of legal equalities was acknowledged in the political reforms 
made in the Ottoman State. Legislation assemblies were established by 
the reforms regarding the administrative issues. Equality principle was 
started to be submitted in the application of regulations by the 
establishment of these legislation assemblies. Differentiations between 
the building rights of Muslim and non-Muslim people was retaken into 
consideration. Accordingly, decisions were made considering the 
location, heights, and building materials of the buildings and shops owned 
by Muslim and non-Muslim groups. 
 
• Decision made about the heights of the buildings in 1725 – building 

of the houses of the Muslims would be at 12 zıra (9 m) height, 
whereas houses of the non-Muslims would be at 9 zıra (7 m) height. 

• Declaration made about the heights of the buildings in 1818 – 
building of the houses of the Muslims would be at 14 zıra (10.5 m) 
heights, whereas houses of the non-Muslims would be at 12 zıra (9 
m) heights, and houses of the foreign people would be at 10 zıra (5.5 
m) heights. 
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nizamnamelere yansıdı. Tanzimat öncesi döneminin hüküm ve 
fermanlarında Müslim-gayrimüslim ve reaya ayırımı: yer seçimi, 
binaların yüksekliği, dükkanların yüksekliği, kat sınırlar, malzeme seçimi 
hususlarında kesin kararlar getirilmektedir.  
 
• 1725 tarihli hüküm –binaların yüksekliği hakkında-  Müslüman 

hanelerin 12 zıra (9 m), gayrimüslim hanelerin 9 zıra (7 m) 
yüksekliğinde inşası,  

• 1818 tarihli ferman –binaların yüksekliği hakkında- Müslüman 
haneleri 14 zıra (0,5 m), gayrimüslim  haneleri 12 (9 m), reaya 
haneleri 10 zıra (5,5 m) yüksekliğinde inşası.  

• 1827 tarihli hüküm –Müslüman haneleri 14 zıra (10,5 m), reaya 
haneleri 12 zıra (9 m) olarak belirlenmiştir.  

 
1839’dan sonra çıkartılan nizamnamelerde artık Müslim-gayrimüslim-
reaya  farkı görmüyoruz. Bu dönemde artık daha teknik ve ortak yapı 
sorunları ele alınmıştır. Örneğin, yangınların İstanbul’un yaşamında ve 
inşaat alanındaki önemli yeri nedeniyle “ahşap” ve “kâgir” bina farkının 
ve malzeme seçiminin kat yükseklikleriyle ilgili olarak vurgulandığını 
izleyebiliyoruz.  
 
İfadeler kesin olduğu halde, birçok zorlamanın göz önüne alınmadığı, 
kısıtlamaların yinelenmesinden anlaşılmaktadır. Tanzimatın ilanından 
sonra kat yüksekliği hususunda eşitsizlik giderildiği halde, Müslüman 
mahallelerde yabancı reayanın mülk sahibi olmamasına bir süre daha 
dikkat edilmiştir. Yeni bina ve ek yaptırılması, tamirat için hassa baş 
mimarından ruhsat alınması gibi konular azınlık topluluklarının ileri 
gelenleri ya da vakıf mütevellilerinin Bab-ı Alî ile ilişki kurmaları ile 
yapılmaktaydı. 1839 dan sonra da azınlıkların şikayetleri sürmüştür. 1855 
Viyana Protokolü azınlıklar için yeni haklar, bu arada Bab-ı Alî’den özel 
izin almadan mabetlerini tamir edebilecekleri veya mahallelerinde yeni 
mabet yaptırabilecekleri hususlarını içerdiği halde, gene de 1856 tarihli 
Islahat Fermanında inşaat ruhsatının topluluğun dini başkanı aracılığıyla 
Bab-ı Alî’den alınması buyurulmuştu. Hıristiyan gruplar içinde de diğer 
grupların denetlenmesi konusunda Osmanlı Devletine bırakılmasının 
uygun görüldüğü, uygulamanın uzun süre alışıldığı biçimde sürmesinden 
anlaşılmaktadır. Kısıtlamalar azalırken, yabancı kökenlilerin rağbet ettiği 
Galata-Pera bölgesi, ticaret ve üst gelir gruplarının batılı biçimleri 
sürdürdükleri bölge olarak, burada yaşamayı seçen Müslüman tebayı da 
içine almış sade İstanbul tarafı değil, hemen yakın çevresi ile de ikilem 
yaratacak kadar yabancılaşmıştı.   

Sokakların Genişlemesi       
 
Tanzimat dönemine kadar evlerinin yüksekliği ve malzeme kullanımını 
saptamaya çalışan fermanlar çıkarılmışsa da, yol genişliğinin belirleyen 
kesin hükümlere rastlanamamıştır. Sadece, 1803 ve 1826 tarihli, 
yangından sonra yeniden inşa edilen binaların yoldan yer çalmadan 
yapılmasına dair hükümler olması, yolların giderek daraltmakta olduğunu 
kanıtlar.  
 
1826 tarihli fermanda aynı husus tekrar ele alınmıştır.   
 
“Bu makule vuku bulan hariklerde (yangınlarda)adem-i takayyüdden  
(dikkat eksikliğinden) naşi herkes hanelerini tevsi gayesiyle... âbirinin 
hakkı olan tarik-i caddeden birer ikişer parmak ve bazen dahi ziyade yer 
alarak asitane-i saadetin ekseri sokakların darlaşmış olduğundan... işbu 
hususa memurlar tarafından bigayet dikkat olunarak yollardan evlere ve 
dükkanlara yer çalınmamak üzere kalfa ve duvarcılara tembih edildikten 
sonra...”  

• Decision made about the heights of the buildings in 1828 – building 
of the houses of the Muslims would be at 14 zıra (10.5 m) height, 
whereas houses of the foreign people would be at 12 zıra (9 m) 
height. 

 
According to the regulations enacted after 1839, there is no differentiation 
between Muslim, non-Muslim, and foreign people. Problems related with 
technical and public structures were taken into consideration in this 
period. For example, differentiation was made only in the types of the 
building materials because of the significance of fires in Istanbul life and 
construction sector. Height differences were applied for wooden and 
stone houses. 
 
Despite the clarity of the regulations, it can be understood from the 
frequency of the announcement and setting of these rules that these 
regulations were not taken into consideration. Although the inequalities 
about the heights of the buildings were ceased after the declaration of the 
political reforms made in the Ottoman State, foreign people were not 
allowed to have property within the Muslim districts for a while.  
Permission for construction and repair was given by the Sublime Porte, 
and the control was done by the head of architects. Complaints of the 
minorities were also continued after 1839. Despite the fact that new 
rights, considering the permission required from the Sublime Porte for the 
construction and repair of the temples in the districts of the minorities, 
were acknowledged for the minorities by the Vienna Protocol of 1855, 
they were obliged again for getting permission from the Sublime Porte for 
these constructions according to the Reform Declaration of 1856. Control 
of the other groups was carried by the Ottoman State, which was also 
found appropriate by the Christians. While the amount of limitations was 
decreasing, Galata-Pera district admired by the foreign groups became a 
commercial activity center of the people who had western lifestyles. 
Muslims preferred to live in this district were also allowed to settle there, 
which resulted in creation of an alienated physical environment that 
displays dualities within the whole city. 

Widening of the Roads  
 
Although declarations about the heights and materials of the buildings 
were made till the Reform period, there were no decisions found about the 
widths of the roads at that time. But the decisions made in 1803 and 1826 
shows that the roads were becoming narrower by the rebuilding process 
that took place after the fires started. 
 
Starting after 1854, within the process of mapping fire places, streets 
perpendicular and parallel to each other were tried to be widened. 
According to the Regulations of 1828 and 1849, it’s been stated that main 
roads would not be wider than 10, ordinary roads would not be wider than 
8, and streets would not be wider than 6 zıra widths. By the Laws of 
1883, these dimensions were changed to 20, 15, 12, 10, and 8 zıra (15, 11, 
9, 7.5, and 6 meters), and it’s been added that the blind alleys would be at 
6-8 zıra.  
 
Widths of the streets were being enlarged and the heights of the buildings 
were getting higher in order to sustain an orderly outer space. However, 
size control regarding these topics was not applied properly. 
 
First implementation of grid type of design, Üsküdar Selimiye 
application, is a comprehensive planning study carried out in the midst of 
the 19th century. Although widening of the roads were brought in the 
agenda in the declarations of 1802, 1826, and by the proposals of Moltke 
in 1835, this issue was carried out within a very complicated an 
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Yollardan dükkan ve evlere yer çalındığı takdirde sert önlemler alınacağı 
da hükmün sonuna eklenmiştir.  
 
1854 yılından başlayarak yangın yeri haritaları yaptırıldıkça birbirine dik 
ve paralel olarak geçirilen yollar geniş tutulmaya çalışılmıştır. 1828 ve 
1849 tarihli Nizamnamelerde ve beyannamelerde büyük caddelerin 10, 
adî caddelerin 8, sokakların 6 zıradan az olamayacağı, 1883 Kanunu ile 
de ölçüler 20, 15, 12, 10 ve 8 zıra, çıkmaz sokaklar ise 6-8 zıra olarak 
belirlendi (15, 11, 9, 7.5 ve 6 m). 
 
Sokaklarda boyutlar büyümekte, bina yükseklikleri sıralanmışken tekrar 
artmakta, yollar da genişletilerek dış mekanlar denetim altında tutulmaya 
çalışılmaktadır. Halbuki bu konuda yaygın bir boyut denetimi 
sağlanamamıştır. 
 
19. yüzyıl ortalarında, Üsküdar Selimiye uygulaması geniş olarak 
planlanmış ilk ızgara plan uygulamasıdır. 1802, 1826 yıllarındaki  
fermanlarda ve 1835 sıralarında Moltke’nin önerilerinde yolların 
genişletilmesi söz konusu edilmiş olsa da, bu oldukça karmaşık ve 
tamamlanamamış bir süreç içinde yürümüştür. 1848 ve 1849 tarihli 
Ebniye Nizamnameleri ve 1864 tarihli Tarik ve Ebniye Beyannamesiyle  
belirgin daha kesin hükümler getirilmişse de, dış mekanlardaki karışıklık 
süregelmiştir.  

Yolların Düzleştirilmesi         
 
Yangınlardan sonra meydanlarda bina yaptırılmaması, konutların geri 
çektirilmesi, önemli binalara dik yollar açılması gibi Tanzimat yenilikleri 
ve sokakların düz geçirilmesi çabalarıyla, bu dönem içinde İstanbul kenti 
parça parça yenilenmiş, birbirine dik, ızgara düzeninde geçirilen yollarla 
çağdaş görünüm kazandırılmaya çalışılmıştır. Yolların genişlemesi için 
1849 tarihli 2. Ebniye Nizamnamelerinin 3. ve 4. maddelerinde konut, 
han dükkan gibi her türlü bina yapımı sırasında binanın geri çekilerek 
inşası istenmiştir. Fakat bina kamu çıkarına aykırı bir biçimde kalmış ise 
kamulaştırılmasının istenmesi oldukça çağdaş bir yaklaşımdır.  
 
1883 Ebniye Kanunu ile kesinleşen uygulamaya göre, 16.madde, bir 
mahallenin tamamı yanmışsa, arsa sahipleri tarafından “... meccanen bir 
karakolhane, bir de mektep mahalli ayrılarak, lâğımı yapıldıktan sonra 
parselleneceği”ni; 20.madde, 10 konuttan fazla yanmışsa, o yer düzeltilip 
haritası yaptırıldıktan sonra yeni konut alanlarının eskiye orantılı olarak 
bölüneceğini; 21. madde, çıkmaz sokakların kaldırılacağını belirler. 
Organik bir birim olarak, bir cami, kilise veya havra etrafında gelişen 
mahallenin çekirdeği olarak bir karakol ve bir okulun yapılmasının gereği 
anlaşılmıştır.  
 
1864 tarihli Tarik ve Ebniye Nizamnamelerinin 12. maddesinde; “Etrafı 
yol ile mahdud odalar ve yahut mahalleler muhterik oldukta sokakları 
mücerret tevsi ve istikamet ve tathir zımmında icabı vechile tanzim ve 
tasfiye olunacaktır.... taksim olunacak arsalar mümkün mertebe murabba 
ve yahut müstatitül şekil olarak...” denmektedir. İlk kesin ızgara planı bu 
nizamname maddesinde belirtilmişse de, sözü edilen önceki maddeler, yer 
yer düzleştirme yönünde etkili olmuşlardır.  

Yangınlar ve Malzeme Denetimi      
 
1826 tarihli fermanda, sokakların genişletilmesi, özellikle bir yangın 
önleme olarak ele alınmıştır.  
 
Yangın önlemi olarak boyut sınırlarından başka, aynı dönemde çıkarılmış 
olan emirlerde kullanılan malzeme ve özelliklerin de denetlenmesine 
çalışılmıştır.  

unfinished process. Despite the fact that definite decisions were made in 
the Regulations of 1848, 1849, and 1864, disorder in the outer spaces 
continued to take place in the city. 

Leveling of the Roads 
 
Reforms like preventing construction of buildings in the squares after the 
fires, withdrawing of the buildings, opening perpendicular roads near the 
important buildings resulted in the renewal of Istanbul gradually. By the 
construction of perpendicular roads and building a grid type of pattern, 
city started to possess a modern look. According to the 3rd and 4th articles 
in the Regulations of 1849 regarding the widening of the roads, it’s been 
stated that every type of building like houses, inns, and shops should be 
withdrawn in order to prevent narrowing of the roads. 
 
According to the 16th article in the Ebniye Laws of 1883, if a district is 
totally burnt, it will be divided into parcels after separating service areas 
for police station, school, and infrastructural utilities. In the 20th article of 
the same regulation, it’s been stated that if more than 10 houses are burnt, 
that area will be divided into parcels proportional to the old subdivision 
pattern after mapping and putting that area into order. Moreover, in the 
21st article, it’s been stated that a police station and a school should be 
built in the nucleus of the districts developed around the church or 
mosque as an organic unit. 

Fires and Material Control  
 
Widening of the roads was taken into consideration regarding the 
necessity of preventing fires in the declaration made in 1826. 
 
As a precaution for fires, size of the buildings and types of the materials 
used tried to be controlled. 
 
Weights of the tiles and bricks, and prices and types of the timbers 
brought from İzmit and Black Sea Region were determined according to 
the decisions made in 1719 and 1757 respectively. Prices and sizes of the 
tiles were determined again in 1802. According to the decisions made in 
1719, prices of the building materials and the wages of the workers were 
determined so as to enable rapid reconstruction of the buildings after the 
fires. 
 
Price issues were retaken into consideration in 1811 and 1847, and 
definite decisions were made about these prices.  
 
Although construction of stone and brick buildings rather than wooden 
houses was found appropriate considering the fires, construction of 
wooden houses continued to take place in the Ottoman city. Again in a 
document written in 1719, it’s been stated that demolishing the small 
cottages built near the palaces or mansions was necessary to make an 
allowance for the opening of empty spaces. These regulations were 
enacted time by time without following an order till the declaration of the 
political reforms made in the Ottoman State. But after the declaration of 
these political reforms, these regulations were started to be made and 
applied regularly. 
 
According to the decision made in 1722, it’s been stated that construction 
of buildings near the city walls, planting trees on the citadel, and 
construction of buildings adjacent to the citadel was prohibited. This 
regulation was justified as a necessary action for preventing any kind of 
criticism made by the Christians. 
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1719 tarihli bir hükümde kiremit ve tuğla ağırlıkları, 1757 tarihli belgede 
İzmit ve civarı ile Karadeniz’den getirtilen kerestenin cins ve fiyatı 
saptanıyordu. 1802 tarihli vesika ile kiremit ölçülerini fiyatlarını yeniden 
belirlenmiştir. 1719 tarihli hükümde ayrıca yangınlardan sonra halkın 
süratle konutlarını yapabilmeleri ve tüccarlardan zarar görmemeleri için 
inşaat malzemesi ve işçi ücretleri belirlenmiştir.  
 
Ücret konusu 1811 ve 1847 yıllarında da ele alınmış ve kesin kararlar 
alınmıştır.  
 
Yanmasının daha güç olduğu gerekçesiyle konutların ahşap yerine kâgir 
yaptırılması istendiği halde,  ahşap bina yapılmaya devam edilmiştir. Yine 
1719 tarihli belgede geniş avluları ile yangının yayılmasını güçleştiren 
saray ve konak gibi büyük konutların yerine yaptırılan küçük ahşap 
hanelerin boş alanları doldurulmamaları için yıktırılması buyurulmuştur. 
Bu tür kısıtlamalar Tanzimatın ilanına kadar belirli bir düzen izlemeden 
zaman zaman çıkarılmış, Tanzimat döneminde ise benzer önlemler daha 
düzenli aralıklarla alınmaya ve uygulanmaya çalışılmıştır.  
 
1722 tarihli hüküm, “kale duvarlarına” (surlara) binaların taşırılmaması, 
kale üzerine ağaç dikilmemesini ve kalelere yapışık bina yapılmamasını 
buyurmaktadır. Gerekçe olarak, Hıristiyan milletlerin elçilerinin ve diğer 
mensuplarının ayıplayıp eleştirmeleri halinde devlet-i aliyyenin 
utanmaması için emrin çıkartıldığı belirtiliyor.  
 
Uzun süre maddeleri yürürlükte kalan 1848-1849 Ebniye Nizamnameleri 
kabul edildiğinde,  daha önce defalarca istenen ahşap yerine kâgir 
yaptırma hususu yineleniyordu. Ayrıca, kullanılacak taş, kereste ve harc 
malzemelerinin özellikleri ve yapı şekli ayrıntılı olarak saptanmıştı. 
Hemen her maddenin içeriği gerçekte yangın önlemi olarak 
düşünülmüştü. 1848 tarihli I. Nizamnamenin II. Bendinde de; “Sınuf-u 
taba-yı saltanat-ı seniyede, ahşap olarak hane ve dükkan bina edenler 
muktedir olduğu halde tarafeynine canibben iki sira (1,52 m) irtifaına 
kadar kârgir dıvar yapacaktır ve muktedir olamayacağı surette nihayet on 
hane ve dükkan arasına ol vechile dıvar çekilecektir” denilmiştir. Daha 
sonraları her beş konut arasına yapılan kârgir yangın duvarının son 
yüzyılın ortalarından sonra yayıldığı bilinmektedir.  
 
Aynı Nizamnamelerde, 17. bende göre kârgir ve ahşap binaların çatı 
saçakları ve kapı üzerlerine eklenen saçaklar, üstleri saç kaplı olarak 18 
parmak (0,54 m) taşabilecekti. 18. bentte, ev mutfaklarının, dükkan ve 
han odalarının ocak bacaları, demir hatıllı ve tuğladan, “halis harçla”, çatı 
üstünden en az 2 zıra (1,50 m) yüksek olması, ahşap konutların orta 
katına mutfak yapılmaması belirtilmiştir. 20. bentte, çamaşır sermek için 
taptabaş inşa edeceklere demir kirişli, saç döşemeli ve etrafı saç kaplı 
olmak üzere izin vereceği belirtiliyordu. Bunu tamamlayan 1848 tarihli 
Ebniye beyannamesinde kârgir ve ahşap binaların tüm özellikleri 
saptanmıştır. Demir ve bakır hatıllı, tümü olamazsa köşeleri, kesme 
taştan, su yalıtımı iyi yapılmış inşaat, dayanma süresiyle anlatılmaktadır. 
Taş yapılarda, sırayla, sağlam kûfekî taşının hemen, siyah taşın 3 yılda, 
adî karataşın 7 yılda horasanlı kireç harcın 3 yılda, kumlu kireç harcın 7 
yılda sağlamlaşacağı nedeniyle taş inşaatta harca kum katılmaması 
öneriliyordu. Tam kârgir yapıların, gövde duvarlarının kesme taş ise 15 
arşın (yaklaşık 11,5 m) yüksekliğe kadar 1 arşın (0,758 m) eninde, iki 
taraf kesme taş, içi yığma duvar ise 1 arşın 18 parmak (1,30 m) eninde 
olması istenmiştir.  
 
Ahşap yapılarda ise derecesine göre, çifte meşe kirişleri, meşe dikme ve 
payandaları, Karadeniz tahtası kullanımı ve yapı sistemi ayrıntılarıyla 
açıklanmıştı.  

Regulations of 1848-1849 articles of which were applied for a long time 
was including rules repeating the necessity of constructing brick and 
stone buildings instead of wooden houses. Additionally, qualities of the 
building materials like stone, timber, and mortar and their building style 
were determined in detail. Contents of the materials were taken into 
consideration as a precaution for the fire. 
 
According to the 17th article of the Regulation of 1848, it’s been stated 
that eaves of the stone and wooden houses could only exceed the building 
for 18 fingers (0.54 m) long. In the 18th article, it’s been determined that 
chimneys of the kitchens in houses and the hearths in inns should be made 
of brick and should be 2 zıra (1.5 m) higher than the roofs. Kitchens 
should not be placed in the second storey of the wooden houses. All of the 
characteristics of the wooden and stone houses were determined in the 
Declaration of 1848. Buildings were determined to be supported with iron 
or copper colons, corners or the entire of which should be made of fixed 
stones, and water isolation of which should be well done. It’s been 
advised not to put sand in the mortar used in the constructions of the stone 
buildings considering the stabilization periods of different types of stones. 
It’s been stated that height of the walls of a complete stone and brick 
house would be 15 Turkish yards (11.5 m), and the width would be 1 
Turkish yard (0.758 m) if the body walls of the building is made of fixed 
stone. Id two sides of the walls are made of fixed stone and the inner part 
is made of piled up stones, then the width of the wall would be 1 Turkish 
yard and 18 fingers (1.3 m). 
 
Double oak joists and supporters, usage of Black Sea timber, and building 
system were also defined in detail for the wooden houses.      
 
There are a lot of reasons for the continuous construction of wooden 
houses regardless of the regulations and declarations made about the 
necessity of building brick and stone houses as a precaution for the fires. 
These reasons are originated from technical, organizational, and cultural 
problems. 

 
 

Şekil 13.7. Konut alanlarına ilişkin düzenlemeler - 3 
Figure 13.7. Regulations about residential areas - 3 
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Şekil 13.7. Dükkanlara ilişkin düzenlemeler - 1 

Figure 13.7. Regulations about commercial buildings - 1 
 
Bu döneme kadar, özellikle yangınlardan sonra konutların kârgir 
yapılacağını bildiren bu kadar ferman ve nizamname maddeleri varken, 
gene de ısrarla ahşap olarak yapılmasının birçok nedeni vardır. bu 
nedenler teknik, örgütsel ve kültürel sorunlardan kaynaklanmıştır.  
 
A) Teknik nedenler:  
 
Konutları ahşap olarak inşa etmek her dönemde daha kolay ve ucuz 
olmuştur. Ahşap konutun inşa süresi boyutlarına göre değişmekteyse de 
kârgir yapılardan daha az zaman ve teknik bilgi istemiştir.  
 
B) Örgütsel nedenler:  
 
Ahşap yapıya özendirici, hakta fermanların sık sık çıkartıldığı 
belirtilmişti. 1762 tarihli bir belgede malzeme ve yapı koşulları 
belirlendikten sonra “... ebniye-i memnuayı binaya cesaret eden dıvarcı ve 
tüccarlar dahi ibret-ül lilgayr (başkalarına ibret olarak) salb olunurlar 
(asılırlar)...” denilmiştir.  
 
1817 tarihli fermanda, bina yüksekliğinin sınırlanması yanında, kâgir ara 
duvarının inşa edilmesi istendiği, aynı husus 1827 tarihli Menn-i Harik 
Nizamnamesinde, 1848 tarihli bir Meclis-i Valâ kararında, Osmanlı tabası 
kâgir inşaata yöneltilmişti. 1849, 1864 tarihlerinde bine kâgir inşaat 
üzerinde durulmuş olması, konan hükümleri uygulayacak olan zabıta 
örgütü kuruluşunun tamamlanmasından sora bile yeteri kadar insan gücü 
olmadığından, bu kurumun etkili ve verimli çalışmamış olduğunu 
gösterir.  
 
İnşaat için gerekli olan ruhsatın alınması kesin hükme bağlanmıştı. Ancak 
istediği tür ruhsatı alabilmek için rüşvete başvurulması, Tanzimat öncesi 
ve sonrası dönemlerinde sorun olmakta devam etmiştir. Ruhsat 
alınmasının yaygınlaşmasıyla geleneksel inşaat alışkanlıklarının, yerini 
düzenli ve örgütlü inşaat eylemine vermesi hızlanmıştır.  

 
Şekil 13.8. Dükkanlara ilişkin düzenlemeler - 2 

Figure 13.8. Regulations about commercial buildings - 2 
 
A) Technical Reasons:  
 
Construction of wooden houses was always much cheaper and easier than 
the construction of stone and brick houses. Building period of wooden 
houses was always less than building of the stone houses, and technical 
information required was also much less than the other types of buildings. 
 
B) Organizational Reasons:  
 
It was mentioned that a lot of laws were enacted in order to promote the 
construction of stone and brick houses instead of wooden ones. 
 
According to a declaration made in 1817, heights of the wooden buildings 
were limited, and construction of stone walls between the neighboring 
houses was required. All of the Ottomans were directed to build stone and 
brick houses in 1848. Repetition of these regulations in 1849 and 1864 
shows that application and control of these regulations by the police 
forces was not efficiently carried out. 
 
Getting construction license became a compulsory action. However, 
bribing in getting these licenses created additional problems before and 
after the declaration of political reforms made in the Ottoman State. With 
the acknowledgment of construction licenses, traditional building action 
started to become an organized action. 
 
C) Cultural Reasons: 
 
Wooden houses were preferred because of some reasons based on future 
considerations. For example, it’s been believed that stone and brick 
buildings cause rheumatism. Actually, as a result of the natural air 
conditioning system in the wooden houses, humidity ratio in the wooden 
houses are much less than the ratio in the stone houses. In case of poor 
ventilation, stone houses preserve the moisture. Additionally, this 
building style acknowledged till the Fatih Period became a tradition that 
was very hard to give up. 
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C) Kültürel nedenler: 
 
Ahşap konutlar geleceğe dayanan bazı nedenlerle yeğ tutulmuştur. 
Örneğin, taş binaların romatizmaya neden olacağına inanılırdı. Ahşap 
yapıda havalandırma nedeniyle nem oranı az olacağından, bu inançta 
gerçek payı olabileceği düşünülebilir. Taş yapılar, yeterince 
havalandırılmadığı takdirde nemli koruyabilen yapılar olabilir. Ayrıca 
Fatih döneminden sonra varlığını bildiğimiz ahşap yapı alışkanlığı, 
vazgeçilmesi güç bir gelenek haline gelmiştir. 

Sonuç 
 
İlk toprak kaybından bu yana Osmanlı Devletinin birbirini izleyen 
yenilgilerine son verebilmek için yaptığı girişimler “Tanzimat” ile 
sonuçlanmıştır. Ordunun düzeltilmesi, batı bilim ve tekniğinin 
uygulanması gibi hareketlerle başlayan batılılaşma akımı, bu bildirgeyle 
bir “ıslah” girişimi niteliğini almıştır. Dış etkilerle ve yönetimin 
gayretiyle benimsetilmeye çalışılan batılılaşma, yapı alanında 19. yüzyılın 
başlarına kadar sarayla ve yönetimle söz sahibi kimselerin yaptırdıkları 
binalarda görsel değişiklikleri, çoğunlukla batılı biçimlerin Osmanlı 
tasarım kapılarına uyarlanması ve yorumlanması şeklinde etkilenmiştir. 
Tazminatın hemen öncesinde ve sonrasında ise, tümden batıya dönüş 
çabasının paralelinde bir yaklaşımla, Avrupa’nın 19. yüzyıl 
seçmeciliğinin örnekleri batıdan oldukları gibi ithal edilerek 
uygulanabilmişlerdir. Özellikle Tazminat döneminin yaygın bir 
uygulaması olarak, sadece görsel elemanları değil, kanun, tüzük ve batılı 
kurumların da olduğu gibi çeviri ya da uyarlama yoluyla ithal edildikleri 
görülür.  
 
Böylece, Tazminatın önemi, mimaride, görsel elemanlarda ve tasarımda 
batılılaşmaya geçişin tamamlanması, yeni örgütlerle de kentsel çevrenin 
değişiminin denetimi oranında artmıştır.  
 
Önlem niteliğinde olmasa da kent çevresini bir miktar düzenlemeyi 
amaçlayan bütün bu ferman ve hükümlere rağmen ne malzeme, ne de 
sokakların bakımı ve genişliği konularında denetim sağlanamadığı 
görülüyor. Aynı kuralları koyan düzenlemeler sonraki yıllarda çıkan 
nizamnamelerde tekrarlanmakta ve uymayanlar için ağır yaptırımlar 
öngörülmektedir. Buna rağmen istenilen sonuca ulaşılamamıştır.  
 
Nizamnameler konutu içinde yaşayanlar yönünden çok çevreye ve 
kamuya olan ilişkisini düzenlemektedir. Konutta barınanların yaşam 
standardını koruma ve geliştirme amacı yoktur. Ulaşım kolaylığı ve 
güvenliliği, yangın önlemleri gibi kamusal amaçlı düzenlemelerin 
yayında siyasal amaçlı düzenlemelerde yapıldığı görülmektedir. 
Tazminata kadar özellikle Müslüman olmayanlara yönelik getirilen 
kısıtlamalar ve denetim bunun bir örneğidir.  
 
Nizamnameler, konut tipolojisini malzeme, yükseklik çekme ve 
çıkıntıların niteliği sokak yapıları ve denetim boyutlarında etkilendiği 
görüldü. Ancak, anıldığı üzere düzenlemelerin kesin ve bire bir 
uygulanamadığı dikkate alındığında konut tipolojisine nizamnamelerin 
etkisinin de sınırlı kaldığı sonucuna ulaşılabilir. 

Conclusion 
 
In order to bring continuous defeats following the first loss of land to an 
end, political reforms were made in the Ottoman State. Westernization 
movement started with the arrangements in the army and application of 
western science and technique was carried out as a betterment and reform 
progress. Westernization tried to be adopted by the exertions of the 
exterior forces and administration had an impact on the building sector till 
the beginnings of the 19th century. Changes in the visual elements of the 
palaces and buildings of the notables in administration were carried out 
by the adoption and interpretation of western design styles to the Ottoman 
style. Just before and after the declaration of political reforms made in the 
Ottoman State, examples of the 19th century eclecticism of Europe started 
to be imported from the west. Not only the visual elements, but also the 
laws, rules and regulations were imported by translating them within this 
reformist period. 
 
Thus, the importance of the political reforms made in the Ottoman State is 
the completion of the transitory process of westernization in architecture, 
design, and visual elements. Transformation of the urban environment by 
the newly established organizations is another outcome of these reforms. 
 
Regardless of the declarations and decisions made about the organization 
of the urban environment, neither the materials nor the management and 
widths of the streets were controlled effectively. Although these 
regulations were very strict in character, they were not sufficient in 
achieving the desired goals. 
 
Regulations about the houses were including rules regarding the 
environment and public interests rather than its residents’. There is not a 
goal of preserving and improving the life standards of the inhabitants. 
Arrangements for the transportation accessibility, security, and 
precautions for fires were made in addition to the arrangements regarding 
political purposes. Limitations brought for the non-Muslims and 
controlling them is an example of these political arrangements. 
 
Regulations regarding the building typologies, quality of the materials, 
heights, bow-windows, and street patterns were not applied properly, 
which in return gave rise to the differentiations in the building typologies.   



1. INTRODUCTION 

 

REFERANSLAR 
 

• Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM 
Yayınları, İstanbul. 

• Aksoy, M., Kuş, A., 2003, Müze Kent Safranbolu, Safranbolu 
Hzmet Birliği Kültür Yayınları, 6. Baskı, Safranbolu. 

• Aktüre, S., 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal yapı 
Çözümlemesi, ODTÜ Yayınları, 2.Baskı, 1981. 

• Aslanapa, O., 1996, Osmanlı Mimarisi, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara. 

• Barlas, T., 1990, Kars Turizm Master Planı. 
• Cerasi, M., 2001, Osmanlı Kenti (Osmanlı İmparatorluğu’nda 

18. ve 19. yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi), YKY 
Yayınları, İstanbul. 

• Cezar, M., 1985, Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı 
ve Klasik Dönem İmar Sistemi, MSÜ Yayınları, İstanbul. 

• Denel, S., 1982, Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve 
Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenleri, ODTÜ Yayınları, 
Ankara. 

• Günay, R., 1998, Tradition of Turkish House and Safranbolu 
Houses, YEM Yayınları, İstanbul. 

• Hasol, D., 1998, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM 
Yayınları, 7. Baskı, İstanbul. 

• Kuban, D., 2000, Mimari Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu 
(Kuram ve Uygulama), YEM Yayınları, İstanbul. 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke 
Kararları, 1999, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara. 

• Modernleşme Sürecince Osmanlı Kentleri, 1999, Yurt Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul. 

• Ortaylı, İ., 1979, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayınları, 
Ankara. 

• Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, 1996, Kültür 
Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü, Ankara. 

                

REFERENCES 
 

• Ahunbay, Z., 1996, Preservation of Historical Sites and 
Restoration, YEM Publications, Istanbul. 

• Aksoy, M., Kuş, A., 2003, Museum City: Safranbolu, Culture 
Publications of Safranbolu Service Union, 6th Edition, 
Safranbolu. 

• Aktüre, S., Spatial Analysis of the 19th Century Anatolian City, 
METU Publications, 2nd Edition, 1981. 

• Aslanapa, O., 1996, Ottoman Architecture, Turkey İş Bank 
Publications, Ankara. 

• Barlas, T., 1990, Kars Tourism Master Plan. 
• Cerasi, M., 2001, Ottoman City (Urban Civilization and 

Architecture of the 18th and 19th Century Ottoman Empire), 
YKY Publications, Istanbul. 

• Cezar, M., 1985, Typical Structures of the Bazaars and 
Development System of the Ottoman Urbanization in the 
Classical Period, MSÜ Publications, Istanbul. 

• Denel, S., 1982, Reasons of Change in Design and Outer Spaces 
of Istanbul within the Westernization Process, METU 
Publications, Ankara. 

• Günay, R., 1998, Tradition of Turkish House and Safranbolu 
Houses, YEM Yayınları, Istanbul. 

• Hasol, D., 1998, Encyclopedia of Architectural Terms, YEM 
Publications, 7th Edition, Istanbul. 

• Kuban, D., 2000, Architectural Aspects of Environmental 
Preservation (Theory and Practice), YEM Publications, Istanbul. 

• Principle Decisions of Higher Board for the Protection of 
Cultural and Natural Entities, 1999, Ministry of Culture and 
Tourism General Directorate of Protection of Cultural and 
Natural Entities, Ankara. 

• Ottoman Cities within the Modernization Process, 1999, Yurt 
Publications, 2nd Edition, Istanbul. 

• Ortaylı, İ., 1979, Administrative History of Turkey, TODAİE 
Publications, Ankara. 

• Act for Immovable Cultural and Natural Entities, 1996, Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate of Protection of 
Cultural and Natural Entities, Ankara. 



1. INTRODUCTION 

 

İÇİNDEKİLER 
 

1. GİRİŞ ....................................................................................................1 
2. GENEL TANIM VE ÖZELLİKLER.................................................6 

2.1. Kars İlinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri..................................... 6 
2.2. Doğal Yapı.................................................................................... 7 

2.2.1. Jeolojik Yapı ........................................................................ 7 
2.2.2. Yer Şekilleri.......................................................................... 7 
2.2.3. İklim...................................................................................... 8 
2.2.4. Bitki Örtüsü.......................................................................... 8 

3. KARS İLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ .............................................9 
3.1. Yazılı Tarih Öncesi...................................................................... 9 
3.2. Rus Hakimiyet Dönemine Kadar Kars.................................... 10 

3.2.1. Kentin Siyasi Tarihi........................................................... 10 
3.2.2. Kentin Etnik ve Sosyal Tarihi........................................... 11 

3.3. Çarlık Rusyası Dönemi (1878-1917)......................................... 11 
3.3.1. Sosyo-Ekonomik Değişim.................................................. 11 
3.3.2. Rus Dönemi İdari Yapılanması ........................................ 12 
3.3.3. Ulaşım ................................................................................. 13 
3.3.4. Yeni Toplumsal Düzen ve Sınıflar.................................... 13 
3.3.5. Endüstri ve Zenaatlar........................................................ 16 
3.3.6. Kentleşme ve Yeni Yerleşme Düzeni................................ 17 
3.3.7. Tarım ve Hayvancılıkta Gelişmeler ................................. 18 
3.3.8. Eğitim Sistemi ve Örgütü.................................................. 20 

3.4. Cumhuriyet Dönemi.................................................................. 22 
3.5. Kentin Mimarlık Tarihi ............................................................ 23 

4. ÇEVRESEL YAPI .............................................................................28 
4.1. Doğal Değerler ........................................................................... 28 

4.1.1. Platolar ............................................................................... 28 
4.1.2. Ovalar ................................................................................. 28 
4.1.3. Dağlar ................................................................................. 28 
4.1.4. Göller ve Kaplıcalar .......................................................... 28 
4.1.5. Akarsular............................................................................ 29 
4.1.6. Mağaralar........................................................................... 30 

4.2. Tarihi ve Kültürel Değerler ...................................................... 30 
4.2.1. Kaleler................................................................................. 34 
4.2.2. Camiler ............................................................................... 35 
4.2.3. Türbeler.............................................................................. 36 
4.2.4. Köprüler ............................................................................. 36 
4.2.5. Diğer Eserler ...................................................................... 37 

4.3. Turistik Değerler ....................................................................... 39 
4.3.1. Plajlar ve Spor Tesisleri .................................................... 39 
4.3.2. Yaylalar ve Gezi-Mesire Yerleri....................................... 39 
4.3.3. Av Turizmi ve Balıkçılık ................................................... 40 
4.3.4. Sağlık (Kaplıca) Turizmi................................................... 40 
4.3.5. Klimatizm........................................................................... 40 
4.3.6. Kış Sporları ve Dağcılık .................................................... 40 

5. DEMOGRAFİK ve SOSYO-KÜLTÜREL YAPI............................42 
5.1. Demografik Yapı ....................................................................... 42 
5.2. Kültürel Yapı ............................................................................. 42 

5.2.1. Yöresel Yemekler............................................................... 42 
5.2.2. Folklorik Değerler ............................................................. 43 
5.2.3. Halk Oyunları .................................................................... 43 

6.EKONOMİK YAPI.............................................................................44 
6.1. Tarım.......................................................................................... 44 

6.1.1. Bitkisel Üretim ................................................................... 44 
6.2. Hayvancılık ................................................................................ 45 
6.3. Sanayi ......................................................................................... 45 
6.4. Ticaret ........................................................................................ 47 

6.4.1. Dış Ticaret .......................................................................... 49 
_Toc89156175 

CONTENTS 
 

1. INTRODUCTION ...............................................................................1 
2. GENERAL DEFINITION AND CHARACTERISTICS .................6 

2.1. Setting of Kars in the Region and the Country..........................6 
2.2. Natural Structure .........................................................................7 

2.2.1 Geological Structure..............................................................7 
2.2.2. Forms of Land ......................................................................7 
2.2.3. Climate ..................................................................................8 
2.2.4. Plant Cover ...........................................................................8 

3. HISTORICAL DEVELOPMENT OF KARS CITY ........................9 
3.1. Before Written History ................................................................9 
3.2. Kars before the Russian Period ................................................10 

3.2.1. Political History ..................................................................10 
3.2.2. Ethnical and Social History of the City ............................11 

3.3. Russian Czardom Period (1878 – 1917)....................................11 
3.3.1. Socio-Economical Transformation....................................11 
3.3.2. Administrative Structure of the Russian Period..............12 
3.3.3. Transportation....................................................................13 
3.3.4. New Social Order and Classes...........................................13 
3.3.5. Industry and Crafts............................................................16 
3.3.6. Urbanization and New Settlement System .......................17 
3.3.7. Developments in Agriculture and Stockbreeding ............18 
3.3.8. Education System and Organization ................................20 

3.4. Republic Period ..........................................................................22 
3.5. Architectural History of the City ..............................................23 

4. ENVIRONMENTAL STRUCTURE................................................28 
4.1. Natural Resources ......................................................................28 

4.1.1. Plateaus................................................................................28 
4.1.2. Plains ...................................................................................28 
4.1.3. Mountains............................................................................28 
4.1.4. Lakes....................................................................................28 
4.1.5. Rivers...................................................................................29 
4.1.6. Caves....................................................................................30 

4.2. Historical and Cultural Assets ..................................................30 
4.2.1. Citadels ................................................................................34 
4.2.2. Mosques...............................................................................35 
4.2.3. Mausoleums ........................................................................36 
4.2.4. Bridges.................................................................................36 
4.2.5. Other Structures.................................................................37 

4.3. Tourism Merits...........................................................................39 
4.3.1. Beaches and Sports Facilities.............................................39 
4.3.2. Plateaus and Excursion Spots............................................39 
4.3.3. Hunting and Fishing...........................................................40 
4.3.4. Health (Thermal Springs) Tourism ..................................40 
4.3.5. Climatic Conditions............................................................40 
4.3.6. Winter and Mountain Sports.............................................40 

5. DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-CULTURAL STRUCTURE 42 
5.1 Demographical Structure ...........................................................42 
5.2. Cultural Structure......................................................................42 

5.2.1. Local Food...........................................................................42 
5.2.2. Folkloric Merits ..................................................................43 
5.2.3. Folk Dances .........................................................................43 

6. ECONOMICAL STRUCTURE........................................................44 
6.1. Agriculture..................................................................................44 

6.1.1. Vegetal Production .............................................................44 
6.2. Stock breeding ............................................................................45 
6.3. Industry.......................................................................................45 
6.4. Trade ...........................................................................................47 

6.4.1. Foreign Trade .....................................................................49 
_Toc89156181 



1. INTRODUCTION 

 

 
 
6.5. Hizmetler.................................................................................... 49 

6.5.1. Banka ve Kredi Kurumları ............................................... 50 
6.6. Ormancılık ................................................................................. 50 
6.7.  Madencilik................................................................................. 50 
6.8. Turizm ........................................................................................ 50 

7.KENTSEL ALAN KULLANIMI.......................................................52 
8.ULAŞIM VE ALTYAPI .....................................................................57 

8.1. Ulaşım......................................................................................... 57 
8.1.1. Karayolu ............................................................................. 57 
8.1.2. Demiryolu ........................................................................... 58 
8.1.3. Havayolu............................................................................. 58 

8.2. Haberleşme................................................................................. 58 
9.MÜLKİYET DURUMU .....................................................................60 

9.1. Kadastro..................................................................................... 60 
9.2. Kamu Arsaları ........................................................................... 60 
9.3. Arazi Fiyatları............................................................................ 60 

10.MEVCUT PLANLAMA KARARLARI VE YASAL ÇERÇEVE 62 
10.1. Cumhuriyet Öncesi.................................................................. 62 
10.2. Cumhuriyet Dönemi İmar Planları........................................ 62 
10.3. Mevcut Planlama Kararları Ve Yasal Çerçeve..................... 63 

SENTEZ..................................................................................................69 
POLİTİKALAR VE PLANLAMA KARARLARI .............................74 

Politikalar.......................................................................................... 74 
Planlama Kararları .......................................................................... 81 

EKLER....................................................................................................88 
Osmanlı Kentlerinin Yapısı ve Kurumlaşması ....................................88 

Kent Yönetimi ve Hukuksal Yapısı................................................. 88 
Osmanlı Kentinin Ekonomik Yapısı ............................................... 89 
Osmanlı Kentinin Mekansal Yapısı ................................................ 89 
Osmanlı Kentinde Yapı İşlerinin Düzenlenişi ve Yapı Örgütü .... 90 
Azınlık Mahallelerindeki İmar Denetimi ....................................... 90 

Hukuksal ve Örgütsel Değişim..............................................................91 
Dış Mekandaki Değişimin Nitelikleri ve Nedenleri .............................92 

Batılaşma Süreci ve Etkileşim ......................................................... 92 
Kentsel Mekanların ve Anonim Konutların Görsel Nitelikleri .... 92 

Nizamnamelerin Tipolojiye Etkisi ........................................................93 
Kent İçinde Yapı ve Yol Denetimi................................................... 94 
Boyutlarda Denetim ......................................................................... 95 
İnşaat Alanında Kısıtlayıcı Hükümler............................................ 96 
Sokakların Genişlemesi.................................................................... 97 
Yolların Düzleştirilmesi ................................................................... 98 
Yangınlar ve Malzeme Denetimi ..................................................... 98 

Sonuç .....................................................................................................101 
REFERANSLAR..................................................................................102 
1. GİRİŞ ................................................................................ 1 
1. INTRODUCTION............................................................ 1 
2. GENEL TANIM VE ÖZELLİKLER............................. 6 

2.1. Kars İlinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri..................................... 6 
2. GENERAL DEFINITION AND CHARACTERISTICS
................................................................................................ 6 

2.1. Setting of Kars in the Region and the Country......................... 6 
2.2. Doğal Yapı.................................................................................... 7 

2.2.1. Jeolojik Yapı ........................................................................ 7 
2.2.2. Yer Şekilleri.......................................................................... 7 

2.2. Natural Structure ........................................................................ 7 
2.2.1 Geological Structure............................................................. 7 
2.2.2. Forms of Land...................................................................... 7 
2.2.3. İklim...................................................................................... 8 
2.2.4. Bitki Örtüsü.......................................................................... 8 

2.2.3. Climate ..................................................................................8 
2.2.4. Plant Cover ...........................................................................8 

3. KARS İLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ .........................9 
3.1. Yazılı Tarih Öncesi.......................................................................9 

3. HISTORICAL DEVELOPMENT OF KARS CITY.....9 
3.1. Before Written History ................................................................9 
3.2. Rus Hakimiyet Dönemine Kadar Kars.....................................10 

3.2.1. Kentin Siyasi Tarihi ...........................................................10 
3.2. Kars before the Russian Period ................................................10 

3.2.1. Political History ..................................................................10 
3.2.2. Kentin Etnik ve Sosyal Tarihi ...........................................11 

3.3. Çarlık Rusyası Dönemi (1878-1917) .........................................11 
3.3.1. Sosyo-Ekonomik Değişim...................................................11 
3.2.2. Ethnical and Social History of the City ............................11 

3.3. Russian Czardom Period (1878 – 1917)....................................11 
3.3.1. Socio-Economical Transformation....................................11 
3.3.2. Rus Dönemi İdari Yapılanması .........................................12 
3.3.2. Administrative Structure of the Russian Period..............12 
3.3.3. Ulaşım..................................................................................13 
3.3.4. Yeni Toplumsal Düzen ve Sınıflar.....................................13 
3.3.3. Transportation....................................................................13 
3.3.4. New Social Order and Classes...........................................13 
3.3.5. Endüstri ve Zenaatlar ........................................................16 
3.3.5. Industry and Crafts............................................................16 
3.3.6. Kentleşme ve Yeni Yerleşme Düzeni.................................17 
3.3.6. Urbanization and New Settlement System .......................17 
3.3.7. Tarım ve Hayvancılıkta Gelişmeler ..................................18 
3.3.7. Developments in Agriculture and Stockbreeding ............18 
3.3.8. Eğitim Sistemi ve Örgütü...................................................20 
3.3.8. Education System and Organization ................................20 

3.4. Cumhuriyet Dönemi...................................................................22 
3.4. Republic Period ..........................................................................22 
3.5. Kentin Mimarlık Tarihi.............................................................23 
3.5. Architectural History of the City ..............................................23 

4. ÇEVRESEL YAPI ..........................................................28 
4.1. Doğal Değerler............................................................................28 

4.1.1. Platolar ................................................................................28 
4.1.2. Ovalar..................................................................................28 
4.1.3. Dağlar ..................................................................................28 
4.1.4. Göller ve Kaplıcalar ...........................................................28 

4. ENVIRONMENTAL STRUCTURE ............................28 
4.1. Natural Resources ......................................................................28 

4.1.1. Plateaus................................................................................28 
4.1.2. Plains ...................................................................................28 
4.1.3. Mountains............................................................................28 
4.1.4. Lakes....................................................................................28 
4.1.5. Akarsular ............................................................................29 
4.1.5. Rivers...................................................................................29 
4.1.6. Mağaralar............................................................................30 

4.2. Tarihi ve Kültürel Değerler.......................................................30 
4.1.6. Caves....................................................................................30 

4.2. Historical and Cultural Assets ..................................................30 
4.2.1. Kaleler .................................................................................34 
4.2.1. Citadels ................................................................................34 
4.2.2. Camiler ................................................................................35 
4.2.2. Mosques...............................................................................35 
4.2.3. Türbeler...............................................................................36 
4.2.4. Köprüler ..............................................................................36 
4.2.3. Mausoleums ........................................................................36 
4.2.4. Bridges.................................................................................36 
4.2.5. Diğer Eserler .......................................................................37 



1. INTRODUCTION 

 

4.2.5. Other Structures ................................................................ 37 
4.3. Turistik Değerler ....................................................................... 39 

4.3.1. Plajlar ve Spor Tesisleri .................................................... 39 
4.3.2. Yaylalar ve Gezi-Mesire Yerleri....................................... 39 

4.3. Tourism Merits .......................................................................... 39 
4.3.1. Beaches and Sports Facilities............................................ 39 
4.3.2. Plateaus and Excursion Spots........................................... 39 
4.3.3. Av Turizmi ve Balıkçılık ................................................... 40 
4.3.4. Sağlık (Kaplıca) Turizmi................................................... 40 
4.3.5. Klimatizm........................................................................... 40 
4.3.6. Kış Sporları ve Dağcılık .................................................... 40 
4.3.4. Health (Thermal Springs) Tourism.................................. 40 
4.3.5. Climatic Conditions ........................................................... 40 
4.3.6. Winter and Mountain Sports............................................ 40 

5. DEMOGRAFİK ve SOSYO-KÜLTÜREL 
YAPI 42 

5.1. Demografik Yapı ....................................................................... 42 
5.2. Kültürel Yapı ............................................................................. 42 

5.2.1. Yöresel Yemekler............................................................... 42 
5. DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-CULTURAL STRUCTURE42 

5.1 Demographical Structure .......................................................... 42 
5.2. Cultural Structure ..................................................................... 42 

5.2.1. Local Food .......................................................................... 42 
5.2.2. Folklorik Değerler ............................................................. 43 
5.2.3. Halk Oyunları .................................................................... 43 
5.2.2. Folkloric Merits ................................................................. 43 
5.2.3. Folk Dances ........................................................................ 43 

6. EKONOMİK YAPI ................................. 44 
6.1. Tarım.......................................................................................... 44 

6.1.1. Bitkisel Üretim ................................................................... 44 
6. ECONOMICAL STRUCTURE ............................................. 44 

6.1. Agriculture ................................................................................. 44 
6.1.1. Vegetal Production ............................................................ 44 

6.2. Hayvancılık ................................................................................ 45 
6.3. Sanayi ......................................................................................... 45 
6.2. Stock breeding ........................................................................... 45 
6.3. Industry ...................................................................................... 45 
6.4. Ticaret ........................................................................................ 47 
6.4. Trade .......................................................................................... 47 

6.4.1. Dış Ticaret .......................................................................... 49 
6.5. Hizmetler.................................................................................... 49 

6.4.1. Foreign Trade .................................................................... 49 
6.5.1. Banka ve Kredi Kurumları ............................................... 50 

6.6. Ormancılık ................................................................................. 50 
6.7.  Madencilik................................................................................. 50 
6.8. Turizm ........................................................................................ 50 
6.5. Services....................................................................................... 50 

6.5.1. Banks and Credit Institutions........................................... 50 
6.6. Forestry ...................................................................................... 50 
6.7. Mining ........................................................................................ 51 
6.8. Tourism ...................................................................................... 51 

7. KENTSEL ALAN KULLANIMI............... 52 
7. URBAN LAND USE............................................................. 52 
8. ULAŞIM VE ALTYAPI ........................... 57 
8. ULAŞIM VE ALTYAPI ........................... 57 
8. ULAŞIM VE ALTYAPI ........................... 57 

8.1. Ulaşım......................................................................................... 57 
8.1.1. Karayolu ............................................................................. 57 

8. TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE................... 57 
8.1. Transportation........................................................................... 57 

8.1.1. Highways .............................................................................57 
8.1.2. Demiryolu............................................................................58 
8.1.3. Havayolu..............................................................................58 

8.2. Haberleşme .................................................................................58 
8.1.2. Railway................................................................................58 
8.1.3. Airway .................................................................................58 

8.2. Communication ..........................................................................58 
9. MÜLKİYET DURUMU............................60 

9.1. Kadastro......................................................................................60 
9.2. Kamu Arsaları ............................................................................60 
9.3. Arazi Fiyatları ............................................................................60 

9. LAND OWNERSHIP ............................................................60 
9.1. Cadastral Maps ..........................................................................60 
9.2. Public Lands ...............................................................................60 
9.3. Prices of Land.............................................................................60 

10. MEVCUT PLANLAMA KARARLARI VE 
YASAL ÇERÇEVE 62 

10.1. Cumhuriyet Öncesi ..................................................................62 
10.2. Cumhuriyet Dönemi İmar Planları ........................................62 

10. CURRENT PLANNING DECISIONS AND LEGAL 
FRAMEWORK .......................................................................62 

10.1. Before Republic Period............................................................62 
10.2. Development Plans of the Republic Period ............................62 
10.3. Mevcut Planlama Kararları Ve Yasal Çerçeve .....................63 
10.3. Current Planning Decisions and Legal Framework..............63 

SENTEZ .................................................................................69 
SYNTHESIS............................................................................69 
POLİTİKALAR VE PLANLAMA KARARLARI........................74 
POLİTİKALAR VE PLANLAMA KARARLARI........................74 

Politikalar ..........................................................................................74 
POLICIES AND PLANNING DECISIONS.................................74 

Policies................................................................................................74 
Planlama Kararları ...........................................................................81 
Planning Decisions ............................................................................81 

EKLER ................................................................................88 
EKLER ................................................................................88 
EKLER ................................................................................88 
Osmanlı Kentlerinin Yapısı ve Kurumlaşması .............................88 

Kent Yönetimi ve Hukuksal Yapısı .................................................88 
APPENDICES.....................................................................88 
Structure and Instıtutıonalızatıon of the Ottoman Cıtıes ...............88 

Urban Administration and Legal Structure ...................................88 
Osmanlı Kentinin Ekonomik Yapısı................................................89 
Osmanlı Kentinin Mekansal Yapısı .................................................89 
Economical Structure of the Ottoman City ....................................89 
Spatial Structure of the Ottoman City ............................................89 
Osmanlı Kentinde Yapı İşlerinin Düzenlenişi ve Yapı Örgütü .....90 
Azınlık Mahallelerindeki İmar Denetimi ........................................90 
Organization of Building and Construction in Ottoman City.......90 
Control of Development in Districts of Minority Groups..............90 

Hukuksal ve Örgütsel Değişim...................................................91 
Legal and Organizational Change ..............................................91 
Dış Mekandaki Değişimin Nitelikleri ve Nedenleri........................92 

Batılaşma Süreci ve Etkileşim..........................................................92 
Kentsel Mekanların ve Anonim Konutların Görsel Nitelikleri .....92 

Characterıstıcs and Reasons of  Change in the Outer Spaces .........92 
Westernization Process and Interactions ........................................92 
Visual Aspects of Urban Residences and Anonymous Houses ......92 



1. INTRODUCTION 

 

Nizamnamelerin Tipolojiye Etkisi ............................................. 93 
Impact of the Regulations on the Typology............................... 93 

Kent İçinde Yapı ve Yol Denetimi................................................... 94 
Road and Building Control in the City...................................... 94 

Boyutlarda Denetim ......................................................................... 95 
Control of the Sizes........................................................................... 95 
İnşaat Alanında Kısıtlayıcı Hükümler............................................ 96 
Restrictive Regulations in the Construction Sector....................... 96 
Sokakların Genişlemesi.................................................................... 97 
Widening of the Roads ..................................................................... 97 
Yolların Düzleştirilmesi ................................................................... 98 
Yangınlar ve Malzeme Denetimi ..................................................... 98 
Leveling of the Roads ....................................................................... 98 
Fires and Material Control.............................................................. 98 

Sonuç ................................................................................... 101 
Conclusion .................................................................................. 101 

REFERANSLAR.............................................................. 102 
REFERENCES................................................................. 102 

 
 


