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  İzmir ili, Beydağ ilçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve l593 parsel numarasında Beydağ 
Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmaz üzerinde yer alan ve İzmir I Numaralı KTVKK’nun 
25.08.l988 tarihli ve 498 sayılı kararı ile anıt eser olarak tescillenen,  İzmir II Numaralı 
KTVKBK’nun 08.07.2008 tarihli ve 4066 sayılı kararı ile Koruma Alanı, yine aynı Kurulun 
l3.03.2009 tarihli ve 4658 sayılı kararı ile III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları 
belirlenen ve hakkında alınmış olan 08.05.2008 tarihli ve 3898 sayılı, 25.06.2009 tarihli ve 4887 
sayılı ve 24.12.2009 tarihli ve 5374 sayılı kararlar bulunan Beydağ Kalesi’ne ilişkin Kurlumuzca 
alınan18.01.2012 tarih ve 401 sayılı karar gereği iletilen, 2012 yılı kazı sonuçlarına ilişkin Ödemiş 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 31.12.2012 tarihli rapor ve eklerinin iletildiği Ödemiş 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 31.12.2012 tarihli ve 969 sayılı yazısı ile Beydağ Kale Kazısı 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL’un 25.01.2014 tarihli başvurusu ekindeki “Ödemiş 
Müzesi, Beydağ Kalesi Kazısı, Kale Raporu” başlıklı rapor ile 25.02.2014 tarih ve 212 sayı ile 
kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

     İzmir ili, Beydağ ilçesi, Atatürk Mahallesi, l593 numaralı parselde kayıtlı taşınmazda yer 
alan ve Koruma Alanı ile III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenmiş olan tescilli 
Beydağ Kalesi’nde Müzesi Başkanlığında ve Trakya Üniversitesinin Akademik desteği ile 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporun değerlendirilmesi 
sonucunda, kale içinde önceden Hükümet Konağı ve Karakol olarak kullanılan yapıya ilişkin çok 
sayıda fotografik belge bulunması ve yapılan kazı çalışmaları ile yapının mimari planına ilişkin 
yeterli bilgilere ulaşıldığından, bu yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tesciline ve koruma grubunun 1 (bir) olarak belirlenmesine, kurulumuzun 
08.07.2008 tarih ve 4066 sayılı kararında belirtilen yapının mevcut fotoğrafik belgelerden de 
yararlanılmak suretiyle yeniden yapımına ilişkin olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, Beydağ Kalesi içinde söz konusu Hükümet 
Konağı ve Karakol olarak kullanılan yapının oturum alanı dışında kalan alanlarda yapılan kazılarda 
ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntıların konservasyonları yapılarak bu alanda bilimsel kazılar 
yapılıncaya kadar ilgili müze müdürlüğünün uygun göreceği yöntem ve malzeme ile geçici olarak 
kapatılarak koruma altına alınmasına, karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


