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AYDIN 

 
Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Beldesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.02.2001 tarih ve 9837 sayılı kararı ile 1 sıra 

numarasında tescil edilerek koruma altına alınan, tapunun 421 ada, 19 parsel (Eski 942 parsel) 

numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan yapının tescil kaydının kaldırılması talebine 

ilişkin; Muharrem PAZARKURAN’ın 11/12/2013 tarihli ve 5837 evrak sayı numaralı dilekçesi, 

Germencik Tapu Müdürlüğünün 07/01/2014 tarihli ve 24 sayılı yazısı, Ortaklar Belediye 

Başkanlığının 16/01/2014 tarihli ve 57 sayılı yazısı,  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 26/12/2013 tarihli ve 3385 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanlarının 21.01.2014 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

 Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Beldesinde bulunan tapunun 421 ada, 19 parsel 

(Eski 942 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan yapının tescil kaydının 

kaldırılması talebinin; gerek plan şeması gerekse özgün yapısal özellikleri ile yöresel ve mahalli 

özellikler göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kültürel sürdürülebilirlik 

açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de konut 

yapısı olması ile geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması ve gelecek kuşaklara konut 

yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabilmesi adına 

uygun olmadığına,  

Tescilli yapının kiremit ve çatı aktarımının; 660 sayılı ilke kararı kapsamında, malzeme 

uyumu sağlanarak ve özgün biçimlerine uygun olarak ivedilikle yapılması gerektiğine ve 

sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, tescilli yapıya yönelik 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, ilgili 

Belediyesince tescilli taşınmaz ve çevresinde gerekli can ve mal güvenliğini sağlayıcı güvenlik 

önlemlerinin alınması gerektiğine, 

Kurulumuzdan izin almadan, tescilli 421 ada, 19 parsel (Eski 942 parsel) numarasında 

kayıtlı taşınmazın koruma alanında kalan,  eski 2102 parselde ifraz, tevhid ve yola terk işlemlerini 

yapan ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine, 

Tescilli 421 ada, 19 parsel (Eski 942 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu 

imar adasında herhangi bir imar değişikliğinin yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi ve belgelerin 

Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, 

İzinsiz olarak yapılan tevhid, ifraz ve yola terk işlemleri sonucunda oluşan 421 ada, 6 ve 7 

numaralı parseller üzerindeki yeni yapılan betonarme binaya ait inşaat ruhsatının, dayanağı 

olabilecek bilgi ve belgelerle birlikte Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.   
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