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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Kaleiçi Mevkii’nde ve KuĢadası Kentsel Sit ve Koruma Amaçlı Ġmar

Planı sınırları içersinde kalan; Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun

23.02.2005 tarih ve 554 sayılı kararıyla onaylı; Tuna Sokak, sokak sağlıklaĢtırma rölöve ve öneri

çalıĢma projesi olan ve cephesi korunacak yapı kapsamında kalan, özel mülkiyete ait, tapunun 62 ada,

11 parsel numaraında kayıtlı taĢınmaz üzerindeki tescilli yapı bitiĢiğinde bulunan yapıya iliĢkin; çatı

aktarımı, üst kat bina cephesinde bulunan ahĢapların aslına uygun olarak yenilenmesi, sıva tamiri ve

boyasının yenilenmesine iliĢkin taleplerin; yapının taĢıyıcı yapısında bulunan statik sorunlar nedeniyle

basit onarım kapsamını aĢarak esaslı onarım kapsamına girdiği anlaĢıldığından talebin uygun

olmadığına, statik sorun taĢıdığı anlaĢılan söz konusu yapıya iliĢkin ilgili Belediyesi denetiminde ve

konunun Uzmanlarınca hazırlanacak statik rapor doğrultusunda yapının statik sorunlarını giderecek

Ģekilde hazırlanacak öneri göçlendirme projesinin veya yapıya iliĢkin Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve

onaylı Tuna Sokak, sokak sağlıklaĢtırma projesi dikkate alınarak hazırlacak yeniden yapılanma

projesinin; detaylı olarak hazırlanacak cephe rölövesiyle birlikte değerlendirilmek üzere ivedilikle

Kurulumuza iletilmesine, bu süreç içerisinde yapıya iliĢkin ilgili Beldiyesince gerekli can ve mal

güvenliğinin ivedilikle alınmasının sağlanması gerektiğine karar verildi. 

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  

KARAR TARİHİ VE NO            :

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Kaleiçi Mevkii’nde bulunan; Ġzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kurulu’nun 10.07.1986 tarih ve 1434 sayılı kararı ile sınırlarında değiĢiklik yapılan, Kültür

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 03.07.1987 tarih ve 3495 sayılı kararı ile Kentsel

Sit sınırlarının devamına karar verilen ve Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kurulu’nun 19.01.1994 tarih ve 3779 sayılı kararı ile onaylanarak son Ģeklini alan, KuĢadası Kentsel

Sit ve Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırları içersinde ve aynı kurulun 23.02.2005 tarih ve 554 sayılı

kararıyla onaylı Tuna Sokak, sokak sağlıklaĢtırma rölöve ve öneri çalıĢma projesi olan ve cephesi

korunacak yapı kapsamında kalan, özel mülkiyete ait, tapunun 62 ada, 11 parsel numaraında kayıtlı

taĢınmaz üzerindeki tescilli yapı bitiĢiğinde kalan yapıya iliĢkin; çatı aktarımı, üst kat bina cephesinde

bulunan ahĢapların aslına uygun yenilenmesi ve sıva tamiri ve boyasının yenilenmesi talebine iliĢkin;

KuĢadası Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 19.03.2014 tarih ve 6075 sayılı

yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan

19.03.2014 tarih ve 1519 kayıt sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
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