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KARs

lgdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesinde yer alan ve maliye hazinesine ait223 ada 9 ve 34 (yeni 79-80)

parsellerde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescilli anıtın yapı gurubunun belirlenmesi, basit onarım talebinin değerlendirilmesi ve söz konusu parsellere

dair ifraz işleminin değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'nun
08.02.2002tarihve 1217 say/ıı,14.11.2008tarihve 1l30sayılı,31.07.2003 tarihve 7425sayılı,12,03.201l tarih

ve223'7 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma bolge Kurulu'nun 23.07.20l5 tarih ve957 sayılı kararı,

lğdır Tapu Müdürlüğü'nün 1'7.09.2019 tarih ve E.3618879 sayılı yazısı ve eki, lğdır İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü'nün 23. l2,2O19 tarih ve E. l06345 l sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
uzmanlarının25.12.20|9 tarih ve 572'749 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüşmeler sonucunda;

- Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesinde yer alan ve maliye hazinesine ait olup, herhangi bir sit alanı

içerisinde kalmayan, ancak Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.02.2002 tarih ve

1217 sayı|ı kararı ile 223 ada9 ve34 parsel numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili
yapılan anıtın, Karayolları Genel Müdürlüğüncehazırlanıp onaylanan imar uygulaması kaPsamında YaPılan ifraz

işleminde 34 nolu parselin 79 ve 80 parsel numaralı olarak bölündüğü ve 80 nolu parselin karayoluna dahil edildiği

anlaşıldığından tescilli taşınmazın ada-parsel bilgilerinin 223 ada 9 ve 79 Parsel olarak güncellenmesine, bu

doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

-Igdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesinde yer alan ve maliye hazinesine ait 223 ada 9-'79 parsellerde

kayıtlı anıtın yapı grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660

sayılı ilke kararr kapsamında l.Grup olarak belirlenmesine, tescilli 223 ada 9-79 nolu parsellerin taPu kütüğünün

ş.İh ," beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğünce "I. Grup korunması gerekli taŞınmaz kültür varlığdır"

şerhinin konulmasına,223 ada 80 nolu parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesinde Yer alan Şerhin

kaldırılarak "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının koruma alanında kalmaktadlr." Şerhinin konulmasına,

- Söz konusu anıtın altında yer alan mekanların iç ve dış cephe duvarlarının kısmi sıva bakımı ve boYa

işleminin yapılması, anıtın yüzeyinde dökülen ve kırılan merTner plakaların, yer döŞemesinde Yer alan mermerlerin

ve ıslak hacimlerde y". ulun fayansların bozulan bölümlerinin yenilenmesi, elektrik Ve Su tesisatının kısmi

onarımlarının, kapı ve pencerelerin kırılan ve çürüyen kısımlarının kısmi yenilenmesi talebinin, herhangi bir renk

ve malzeme değİşikliğine gidilmeden aynı malzeme ile onarılması taleplerinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma yüksek Kurulununb5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygun olduğuna, uYgulamanın

Kurul Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi.
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GENEL TANlMl: lğdtr İli, Merkez Baharlı Mahallesi, 223 ada9 ve 79 parsel numaralarında yer alan anıt şehrin doğu girişinde sınır kapısına giden yol uzerindedir
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Söz konusu anıtın bazı kısımlarında tahribatlar meydana gelmiştir
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Bölge Knlu Müdiirü

Igdır İli. Merkez Baharlı Mahallesi, 223 ada9 ve 79 parsel numaralarında yer alan anıt

şehrin doğu girişinde sıntr kapısına giden yol üzerindedir. Burada yapılmasının nedeni

Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan gelen insanların ilk olarak bu anıtla karşılaşmalarının
sağlanmasıdır. Iğdır ili ve civarı 1915-1920 yıllarında Ermeni mezalimini yoğun olarak yaşamış

bir bölge olduğundan Soykırım Anıt Müzesi şehit edilen vatan evlatlarının anısına dikilmiştir.
Suni tepenin ortasında 43.50 metre yüksekliğinde kılıç grubu yer almaktadır. Bunlar masum

Müslüman halkı soykırımdan kurtarmış Türk ordusunun şerefine. onun şehit ve gazilerinin aziz
hatırasına dikilmiştir. Sayısı beş olan kılıçlar, planda beş köşeli bir biçimde yatmaktadır. Üstten

bakıldığında kılıç grubu Türkiye Devlet simgesi ve bayrağında olan beş köşeli yıldız
görünümündedir. Anıtın temelinde daire planlı salon yer almaktadır ve burada Ermenilerin

katlettiği şehitlerin sembolik mezarlan bulunmaktadır. Söz konusu bu alana kuzeyde yer alan

kapıdan giriş sağlanmaktadır.
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