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Igdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan,
Ortaköy Köy Tüzel Kişiliğine ait 127 parsel üzerinde yer alan taşınmazın tapu bilgileri ve anıt fişinin
güncellenmesi ile yapnm onarım talebinin değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültiir ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.|1.2005 tarih ve 220 sayılı kararr, Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05,2016 tarih ve 1335 sayılı,14.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararları,
Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.I0.20l9 tarih ve E.88l83l sayılı ya^g ve eki, Kars Külti,ir
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının l8.1 l .2019 tarih ve 509632 sayılı raporu okundu. Konu
ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesinde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan
Ortaköy Köy Tüzel Kişiliğine ait 12] parsel üzerinde yer alan II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı olarak tescilli hamamın ada-parsel bilgilerinin l27 ada 36 parsel olarak güncellenmesine
ve bu doğrultuda hazır|anan tescil fişinin uygun olduğuna,

- II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli hamamın Koruma Bölge
Kurulu'nun |4.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanının aynen geçerli olduğuna
ve söz konusu alanlara yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarlm, vb.) müdahale
öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına,

-Tescilli hamamda gerek doğal koşullar gerekse fiziki müdahaleler dolayısıyla tahribatların
meydana geldiği, bu sebeple can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettlği anlaşıldığından hamama
yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgililerce ivedilikle alrnmasına,

-Koruma Bölge Kurulu'nun 14.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararı ile de istenilen rölöve.
restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerce ivedilikle hazırlatılarak Kurula sunulmasına;
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gdır İli, Anlık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, l27 adı36 pgrsel tlzerinde yer alan hamam tek
kıtlı, dikdtrtgen planlı olup doğu-batı yönllndc ueanmaktadır, Hamam soğukluk. sıcaklık.
ılıklık ve külhan bölümlcrindcıı oluşmaktadır. Dikdtlrtgaı planlı hamamın, doğu ccphesinde
basık ksmerli bir adet giriş kapısı, güney ccphede isc yine basık kcmcrli iki adet giriş kapısı yer
almaktadır. Aynca yine güney cçhede ı§ınm8z8 sonradarı eklendiği anlaşılan muhdes bir
eklenli hılunmekıadır. flamamın soğukluk ve sıc8klık bölilınü mcrkczi kubbe]i olup, söz
konusu kubbelerin bir kısmı giinüm{lzde yıkılmış vaziyettedir. Aynca kubbe goçişleri üçgen
prizırıılarlı sağlenmakudır. Hamamın böl0mlcrini birbirine boğlayan incc kori&rlır
bulunmaktı olup söz konusu kori&rlefın üzcrinin onoz ile ön0lü olduğu görlllmüşttlr.
Hımıının dış cephe duvırlııı 1ığma moloı taş itc köşclerindc kğ§me baıılt teş, kubbclcrinde
is€ ıt€ş tuğlı kulluıldığı görtllmilşt0r. Yapının iç ve üş cephe yüayleıi özg0n olamıyın beıın
malzemç ile sıvınmışır. Büse konu hamımın bölge sakinlcri ıırafından yaiın öneme kadar
kullaıııldığ şifüi olırık öğcııilmiştir. Aynca hamamın ğrafı günilm{lzdc açık vaziycttc olup
oldukça korıımasız bir durumdadır.
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