
T.C.

KÜL TÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
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KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 18.10.2019-98 
: 18.10.2019-1635 

Toplantı Yeri 
BALIKESİR 

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Fethiye Mahallesinde, Koruma Amaçlı İmar Planı 
kapsamında, Kentsel Sit alanında kalan, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
27.08.2019 tarih ve 1488 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan, özel mülkiyete ait, 117-A-19-
C-2-C-2 pafta, 396 ada, 1 parselde kayıtlı tescilsiz taşınmaza yönelik hazırlanan restitüsyon,
restorasyon projelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Ayvalık Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.05.2019 tarih ve E.9667 sayılı yazısı ve ekleri, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.09.2019 tarih ve
E. 725/17145 sayılı yazısı ve ekleri ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.10.2019 tarihli rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Fethiye Mahallesinde, Jl 7-A-19-C-2-C-2 pafta, 396 ada, 1 
parselde kayıtlı taşınmazın; 

• 2863 Sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında kalan özellikleri taşıdığından aynı
yasanın 7. Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil
edilmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına;

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı
ilke kararı doğrultusunda taşınmazın yapı grubunun il. Grup Yapı olarak belirlenmesine,
Tapu kaydına "il. Grup Yapıdır" şerhinin işlenmesine, şerh işlemi sonucundan Kurul
Müdürlüğüne bilgi verilmesine,

• Hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projesinin çatıya ilişkin bir öneri getirilmediği için
uygun olmadığına, restorasyon müdahale kararlarının restorasyon projesine de işlenerek
iletilmesi halinde projelerin değerlendirilebileceğine,

karar verildi. 
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GENEL TANIM: Ayvalık Merkez Korı-ıma Amaçlı lınar Planı kapsaınında, Kentsel Sit alanı sınırları içinde bulunur. Kentsel dokııy
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BUG NK SAHIB : Özel Mülkivet BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
Mal sahilıi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRlNTlLt TANITIM: Söz konusu yapı zeınin + l kat lı kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı,

taş ırıalZe l11cy l g yığnı a te,kn kte ınşa edilmiştir.
parselde yer

Yap l 1-1 l Il uzerl alaturka kireın tle kaplı kırırra çatı ile

örttiltidtiı. Çat dar Saç ak l I d l r Köşe alaır yap ınıır cephelerinde kat silnıesi ve güneydoğu
zeminde bulunan üç adet ahşap doğramalı,

göre boyutları küçülmüştür. Orta bölümde
köşesinde de bir
ııretal fcrfbrjeli
dikdörtgen forml

p l l aStr bu lunlnaktadır Güney cephcsinde
pcncerelerin birinci kattaki
u, metal çift kanatlı, ti:ribrjeli

pencerc I cre
özgün yuvar lak kem er l i ana giriş kapısı bulunmaktadır l

Katta üç adet dikdöıtgen forml u ahşap doğraınal l, ahşap kepenkli pencere leri bu lunur. Doğu cephes iııde

muhdes tc,k kanatl l llletal bir kapı bulun I11 aktad l, it oda, b lr mutfak, üst kata çıkan merdiven ho l u ve

ınerd lVetl altı deposu bul Lı l1tl1 aktadı r İc mekAnda Zelninde doğu yönde dikdörtgeıı pl ılı1 lı , Zem l11

döşeınesi betonarıne, tavan kaplaması orij i llal ah şapt r l]atı yönde dikdörtgen planlı , zemln döşem cS l

betonarme,
dolap nişi

tavan kaplamas
yer alnıaktadır.

lSe orU inal ahşap kaplanıadır. Odanın batı duvarında orU inal ocak nlşl Ve

odanın kuzey duvarında yer alan kapıdan doğu batı doğrrıltulu dikdörtgen

p lan l ı nıutfağa geçi l ir. Mutfağın kuzey dı

WC ve depo bulunm
uvarında bul unan ınetal kapıdan arka bahçeye çık l l ıı-ı aktadı r

cephede sağır duvardıın l l kata l[}alıçcde ınııhdes b r aktadır KuzeV o uşur o rı.l lna

ahşap ınerdivcn ilc ulaşılır
balkona çıkılınaktadır. Bal
tavan kaplamaları ahşaptır
günümüze gelmiştir.

. 1. Katta tiç oda ve bir sofa
koırda ırıı.ıhdcs tıığla parapct

bulunnıaktad lr So l'ad an muhdes metal kapıdan
odalarının kapılan vebu lunınak tad Ylr apln ı1

çüde tizgliııltiğüııü koruyaraklYapıda skan ed lıne nıektedi Yapı büyük öl
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