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KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI
Aydın Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

3"^SAYI: 52623597 -09.09.586/

KONU: Aydın îli. Söke İlçesi, Konak Mh.
84 Ada, 29 ve 30 Parsel Hk.

AYDIN

/03/2016

D.G.Y.Y

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 11.03.2016 tarih ve 4822 sayıh karar ekte gönderilmektedir.

3386, 5226 ve 6498 sayılı yasalar, 648 sayıh Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik

2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 7 nci ile 10 uncu maddesine dayamlarak
hazırlanan ve 13.3.2012 tarih ve 28232 sayıh Resmi Gazetemde yayınlanan "Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereğince:

Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sit içerisinde kalan parsellerin
tespiti, listelenmesi ile taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine konacak şerhlere

ilişkin iş ve işlemlerin söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve
sit tesciline ilişkin kararlann Bakanlığımız internet sitesi ve Resmi Gazetede aynca
yayınlanacağının bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ek: 1. Karar ( 1 Adet)
Ek: 2. Tescil Fişi ( 1 Adet)
Ek:3. Koruma Alanı Haritası (I Sayfa )

lu Müdür V.

Dağıtım

Gereği :

-Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), (Ek: 1-2-3)
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (Ek. 1-2-3)
-Söke Belediye Başkanlığı, (Ek:1-2-3)
-Söke Kaym^amlığı, (Ek: 1-2-3)
-Söke Kaymakamlığı

(Tapu Müdürlüğü), (Ek:l-3)
(Kadastro Birimi), (Ek:1-3)
-Milet Müzesi Müdürlüğü, (Ek:1-2-3)

B'lgi
-KültürVarlıkları ve MüzelerGenel Müdürlüğü
(Kurullar Dairesi Başkanlığı), (Ek:1-2-3)
(Emlak Dairesi Başkanlığı), (Ek:1-2-3)
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KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİVE NO: 11.03.2016-122

KARAR TARİHİ VE NO: 11.03.2016-4822

09.09.586

ToplantıYeri
SÖKE

Aydın İli, Söke İlçesi, Konak Mahallesinde bulunanve tapunun 84 ada, 29 ve 30 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklanm Koruma Kanunu ve
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklannm Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında tescil değerlendirmesine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü'nün 24.12.2015 tarih ve 4132 sayılı yazısı, Söke Belediye Başkanlığı, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.01.2016 tarih ve 310-99-201520444 sayılı yazısı, Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 28.01.2016 tarihli raporu okundu.
Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda.

Aydın İli, Söke ilçesi Konak Mahallesinde bulunan ve tapunun 84 ada, 29 ve 30 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki konutun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıldanm

Koruma Kanunu kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden tescilinin
uygun olduğuna, yapı grubunun İL Grup Yapı, karar eki haritada sınırlan belirtilen alanın

koruma alam olarak belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alanında kalan taşınmazlarda

yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, Kültür ve Tabiat
Varhklanm Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayıh ilke karannda belirtilen
hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza
iletilmesine, tescilli yapı çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalışmalanmn

(kanalizasyon, doğalgaz, su, elektrik, haberleşme vb.) ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü

denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonuçlanna ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve
fotoğraflann Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, ancak yol içerisinde tescilli
yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmaması

gerektiğine karar verildi.

BAŞKAN

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

ÜYE
Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU

iMZA

ÜYE
Dr. Uvent ÜNVERDİ

İMZA

ÜYE
Hakan ÖZKAN

Aydın BOyOkşehirBelediye Başkanlığı

İMZA

ASLI GIBimR

Haydar CÖŞAÇ
Bölge Kurulu Müdür V.

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN

İMZA

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL

İMZA

ÜYE
SinemTAŞ AYDOĞDU

İMZA

ÜYE
Mine AŞÇI

Söke Belediye Başkanbğı

İMZA
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AVRUPA konseyi DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ Ü.K.V.K.E ANIT
ENVANTER NO:

U R K T KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ILI: AYDIN İLÇESİ:SÖKE MAHALLE -KOY - MEVKİ: Konak Mahallesi

ADRESİ: KADASTRO: 84 ada- 29-30 parsel

ADI: KONUT YAPTIRAN YAPAN:

YAPIM tarihi : kitabe :

KORUMA

DERECESİ
Sivil

Mimarlık,

11.Grup
Yapı

MİMARİÇAĞI:

VAKFİYE

ANITSAL

ÇEVRESEL

ÇEVREYE
AYKIRI

GENEL TANIM: Yapı dikdörtgen p an şemasında zemin+l katlı olarak inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri alaturka (oluklu) kiremit
kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve Örtüyü oluşturan Jciremitlerde.hozulmalarfiörülmektedir
17rxD7nrrr~rtÎTÎ>7nrrrr^ I . ^4

TAŞIYICIYAPI

VAZIYET PLANI

f-s

BUGÜNKÜ SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANITIM: Yapı dikdörtgen plan şemaSodazamg^katlı olarak inşa edilmiştir. Üst örtüsü
kırma çatılı olup üzeri alaturka (oluklu) kiremit ile kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü
oluşturan kiremitlerde bozulmalar görülmektedir. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak dışa

taşıntılı olarak düzenlenmiştir. Geniş saçak düzenlemesi yapının iklıin şartlarından korunması adına

;erçekleştirilraiştir. Yapı malzemesi olarak bölgedeki gerek plan gerekse mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer
diğer yapı gruplannda kullanılan özellikleri içermekte olup moloz, kesme taş ve tuğla malzeme kullanılmıştu*. îç ve
dış cephe günümüzde sıvalı durumdadır. Ancak, günümüzde sıvalarda deformasyonlar görülmektedir. Yapıdaki

pencere formları dikdörtgen formlu olup oldukça uzun ve geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim,
;opografya (arazinin konumu), yöresel malzeme etkili olmuştur.-Söz konusu taşınmazın, alt katlarmda fazla açıklığa

yer verilmemiştir. Zemin kat özgününde depo, kiler, ahu* vb işleve sahip olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Yaşama alanı üst katta şekillendirilmiştir. Bahse konu evin planı da buna göre belirienmiştir. Yapmm.basit ve esaslı

onarımları öncesinde Aydm Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulundan izin alınmaisı gereknieiktedİr. Zemin ve
avan kaplamalan ahşap doğramadır. Yapıdaki uzun ve geniş tutulmuş dikdörtgen fonnlu pentoe formlarmın

alınlıkları sağır yuvarlak kemer ile taçlandırılmıştır. Zemin ve 1. kat sınırı silme ile aynimıştır. Pencere
almlıklannda da silmelere yer verilmiştir. Saçak altı düzenlemesi ise kavisli olarak düzenlenmiştir. Yapıdaki

onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın*ınevcut durum
tanımlan, taşı:^cı eleman sorunları ( strüktür- statik durum), yapısal, bozulmalar- deformasyonlar; etere yapılan

müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tanhi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda
dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapılann ilk tasanmmdaki
üreçten itibaren tarihsel durumlarmı belirten rapor belge ile ölçekli çizimin karşılaştırm.alı ve detaylı sanat tarihçisi
görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin özgün tasarımmı açıklayıcı tarihi, gelişimini irdeleyici ve
kahntılann daha kavranmamı sağlamak için yapım tekniği üslubu ve" farklı olduğu anlaşılan fakat
arihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir restitüsyon projesi

ve temel sorunlann tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik, sanat tarihçisi raporu
ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel
ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile günümüzde
bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplanna göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı öğelerindeki özelikleri ile
yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi
alanlann kente geri kazandmlmasmm gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik açısmdan, yapıldığı dönemin
mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de sivil mimarlık örneği yapısı olması ile geçmişte varılan

*eknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bir
ahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara konuf yapılanna hitap eden yapı örnekleri hakkında daha

tA^İ ul^l^ ^Itür mirası bırakılabileceği bağlamında tescili ve esaslı onarımmın sağlanması gerekmektedir.
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RAPOR

RÖLOVE projesi

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KRÖÎdT
KİTABE

TEKNİK bilgile

ORİJİNALKULLANIM

KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI
KONUT

ÖNERİLENKULLANIMI
KONUT
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