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AYDIN 
 

      Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Eskihisar Köyünde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.12.1995 tarih ve 5392 sayılı kararı ile tescilli köprü, 

çeşme ve çınar ağacı parsellerinden olmayan ve kadastral pafta üzerinde sınırları gösterilen 

koruma alanında kalan parsellerden de olmayan Eskihisar Mahallesi 316 parsele ilişkin, 

Eskihisar Mahallesi 316 parselin tapu kayıtlarına sehven konan "Korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır" şerhinin terkin edilerek Kavaklı Mahallesi 316 parselin tapu kayıtlarına 

konmasına ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarih ve 2819 sayılı 

yazısı, Eskihisar Mahallesi 316 nolu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesindeki koruma alanı 

belirtmesinin terkin edilebilmesi için tescilinde olduğu gibi yine Kurul kararı gerektiği, Ayrıca 

Kavaklı Mahallesi 316 nolu parsel üzerinde korunması gerekli kültür varlığı hakkında da kurul 

kararı bulunmadığından yeniden belirtme tesisi yapılamadığı, Bu hususta yetkili Koruma 

Kurulunun alacağı karar ve eklerinin gönderilmesi halinde söz konusu talebin yerine 

getirilebilineceğine ilişkin Sultanhisar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 19.9.2014 tarih ve 

876 sayılı yazısı, konuya ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanları’nın 25.01.2012 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin, tüm bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

      Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Eskihisar Köyünde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.12.1995 tarih ve 5392 sayılı kararı ile tescilli 

Osmanlı Çeşmesi, Roma Dönemi Köprüsü ve Çınar Ağacından, içinde Osmanlı Çeşmesi 

bulunan Eskihisar 595 parselin tapu kayıtlarına "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" 

şerhinin, kısmen koruma alanında kalan Eskihisar 597,632 ve 1491 parseller ile Kavaklı 316 ve 

339 parsellerin tapu kayıtlarına "kısmen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma 

alanında kalmaktadır” şerhlerinin konulmasına, üzerlerinde korunması gerekli herhangi bir 

taşınmaz kültür varlığı bulunmayan ve koruma alanı veya sit alanında kalmayan Eskihisar 316 

ve 339 parsellerin tapu kayıtlarında bulunan 2863 Sayılı Yasa kapsamında konulan şerhlerin 

terkin edilmesi gerektiğine karar verildi. 

 
                       


