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             İzmir ili, Kınık ilçesinde bulunan “Kapıkaya Barajı”  alanında tespit edilen tek kemerli 
köprüye ilişkin Kurulumuz tarafından alınan 09.05.2013 tarihli ve 2259 sayılı karar doğrultusunda 
Kurul Müdürlüğünün 22.05.2013 tarihli ve 1745 sayılı yazısı kapsamında2863 sayılı kanunun 5177 
sayılı kanun ile değişik 7. maddesi gereği iletilen kurum görüş yazıları ile Kapıkaya Barajının 
birbiriyle entegrasyonu olan 3 adet daha baraj ile birlikte hizmet vereceği ve baraj yeri değişiminin 
ovanın tümünü olumsuz etkileyeceğinden başka bir baraj yeri tespitinin mümkün olamadığının 
bildirildi ği Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün 05.09.2013 tarihli ve 527289 sayılı yazısı ve 
11.03.2014 tarih ve 260 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Kınık ilçesinde, “Kapıkaya Barajı”  alanında kalan, Bademalanı Köyü sınırları 
içerisindeki 178 ada 1 parsel nolu Kocadağ Devlet Ormanı içerisinde bulunan Köprü ’nün, 2863 
sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma 
grubunun I. (birinci) grup olarak belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,   

kararımız eki 1/1000 ölçekli halihazır haritada ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları 
gösterilen, kararımız eki koordine özet çizelgesinde koordinat değerleri belirtilen 13 (onüç) adet köşe noktası 
ile sınırlı alanın; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen köprünün korunma alanı 
belirlenmesine, korunma alanı içerisinde Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir fiziki ve inşai 
müdahalede bulunulmamasına, 178 ada 1 parsel nolu Kocadağ Devlet Ormanının korunma alanı 
dışında kalan kısmında yapılacak olan uygulamaların ilgili idaresince değerlendirilmesi gerektiğine,  

İzmir ili, Kınık ilçesi, Bademalanı köyünde bulunan, tapunun 178 ada 1 parselinde kayıtlı olan 
taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, “ Taşınmazın içerisinde 2863 sayılı kanun kapsamında 
I.(Birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli köprü yer almakta olup, taşınmazın 
bir bölümü bu köprünün korunma alanıdır.” kaydının konulması gerektiğine, 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kapıkaya Barajı”na yönelik 
konunun Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 
10.04.2012 tarihli ve 36 sayılı İlke Kararının 2. maddesi doğrultusunda Bilim Komisyonu kurularak 
yapılacak gerekli değerlendirmelerin sonuçlarının Kurulumuza iletilmesinden sonra 
değerlendirilmesine, karar verildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












