
M
T.C.

KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI

Aydin Kultur Varliklarini Koruma Bolge Kurulu Miidiirlugii

SAYI :52623597.09.03.47/ Atit, U
KONU: Aydin Ili, Germencik Ilcesi, Dagyeni Mahallesi,

Cesme Tescili Hk.

D.G.Y.Y

AYDIN

(£>2)/06/2014

Ozti yukanda belirtilen konu hakkinda, Aydin Kultur Varliklarini Koruma Bolge Kurulu
tarafindan alinan 29.05.2014 tarih ve 2750 sayili karar yazimiz ekinde gonderilmektedir.

3386 ve 5226 sayili yasalar, 648 sayili Kanun Htikmtindeki Kararname ile degisjk 2863
sayili Kultur Varliklarini Koruma Kanununun 7 nci ile 10 uncu maddesine dayanilarak
hazirlanan ve 13.03.2012 tarih ve 28232 sayili Resmi Gazete'de yayinlanan "Korunmasi Gerekli
Tasinmaz Kultur Varliklannin Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkinda Yonetmelik" geregince:

Tescil edilen korunmasi gerekli tasinmaz kultur varliklannin Valiliginizce/
Kaymakamliginizca teblig tarihinden itibaren en gee tic gtin icinde ilan tahtalarma asmak,
belediye hoparlortiyle duyurmak ve mahalle muhtarhgina bildirmek ve internet sitesinde
yayimlamak suretiyle ilan edilerek ilan tutanaginin Mtidtirltigtimtize iletilmek tizere
Bakanligimizin ildeki temsilcisine teslim edilmesi, korunmasi gerekli tasinmaz ktilttir
varhklan ile sit icerisinde kalan parsellerin tespiti, listelenmesi ile tasinmazlann tapu
ktittiklerinin beyanlar hanesine "korunmasi gerekli tasinmaz kulttir varhgidir" serhinin
konmasina iliskin i§ ve islemlerin soz konu§u yonetmelik htiktimleri dogrultusunda
gercekle§tirilmesi ve tescile ili§kin kararlann yayinlandigi Bakanhgimiz internet sitesinden
takip edilmesi hususunda; * ♦ '

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.

Ek: 1. Karar ( 1 Adet)
Ek:2.Tescil Fiji ( 1 Adet)

Dagitim

Geregi:

- Aydin II Kultur ve Turizm Miidiirlugii), (Ek:l-2)
- Aydin Biiyiiksehir Belediye Ba§kanhgi, (Ek:l-2)
- Germencik Kaymakamligi, (Ek:l-2)
- Germencik Kaymakamligi

(Tapu Mudurlugii), (Ek: 1)
(Kadastro Mudiirliigii), (Ek:l)

- Aydin Arkeolqji Miizesi Mudurlugii, (Ek:l-2)
- Germencik Belediye Ba§kanhgi, (Ek:l-2)
- Dagyeni Mahalle Muhtarhgi/GERMENCIK, (Ek:l-2)
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M ehiirfetTTEMX

Bolge Kurulu Mudiiru

-Kultur Varhklan ve Muzeler Genel Mfldiirliigii
(Kurullar Dairesi Baskanhgi), (Ek:l-2)
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Aydin ili, Germencik ilcesi, Dagyeni Mahallesi icerisinde, 1/1000 olcekli haritada
sinirlan belirlendigi §ekliyle yol boslugunda bulunan ce§me yapisinin tescil degerlendirmesine
iliskin, Aydin Ktilttir Varliklarini Koruma Bolge Kurulu Mtidtirltigti Uzmanlan'mn 26.09.2013
tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ili§kin ttim bilgi ve belgeler incelendi. Yapilan
gortismeler sonucunda;

Aydin ili, Germencik Ilcesi, Dagyeni Mahallesi icerisinde, 1/1000 6l?ekli haritada
sinirlari belirlendigi §ekliyle yol bosjugunda bulunan ce§me yapisinin, 2863 sayili Ktilttir ve
Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu kapsaminda "Ta§inmaz Ktilttir Varhgi" ozelligi
gosterdiginden tescilinin uygun olduguna, yapi grubunun "II. Grup Yapi", tescilli yapi beden
duvarlanndan itibaren bes. metrelik alanin ise koruma alani olarak belirlenmesine, tescilli
9esme ve koruma alaninda kalan ta§inmazlar tizerindeki her ttirlti uygulamalar oncesinde
Kurulumuzdan izin ahnmasina, 9e§meye yonelik Ktilttir ve Tabiat Varliklarini Koruma Ytiksek
Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayili ilke karanndaki proje hazirlama esaslannda
belirtilen htiktimler kapsaminda hazirlanacak rolove ve 9evre dtizenleme projelerinin
Kurulumuza iletilmesi gerektigine karar verildi.

BALKAN
Prof. Dr. Celal $IM§EK

BULUNMADI

UYE

Prof. Dr. Ash SARAgOfiLU
IMZA

UYE

§Ukran TEZEL
IMZA

UYE

Hakan OZKAN

Aydin Buytik§ehir Belediye Ba§kanligi
IMZA

ASLI £iBiMR

Bolge Kurulu Mudii

UYE

Yrd. Do?. Dr. Saim CIRTlL
IMZA

BA§KAN YARDIMCISI
Bahadir DIKMEN

IMZA

UYE

Dr. Levent UNVERDI

IMZA

UYE

Hasan YAVUZ

iMZA

UYE

Gurhan gALIKOGLU
Germencik Belediye Ba§kanh|i

IMZA
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genel tanim: Yapi enine dikdortgen plan semasmda tek katli kagir olarak in§a edilmi§tir. Yapinin di§ cephesinin mermer malzeme iie
kapli olmasmdan dolayi anabeden duvarlarinda yapi malzemesi olarak hangi tiir malzeme kullanildigi anlasilamamaktadir
KORUMA DURUMU U§Ya"

VAZIYET PLANI

BUGUNKU SAHIBI

YAPILAN ONARIM

AYRINTILITANITIM:
Yapi enine dikdortgen plan semasmda tek katli kagir olarak insa eaumisur. Yapinin ai§ cepnesinin mermer
malzeme ile kapli olmasmdan dolayi ana beden duvarlarinda yapi malzemesi olarak hangi tiir malzeme kullanildigi
anlasilamamaktadir. Cesmede yapim kitabesi olarak latin harflerle yazik pano mevcuttur. Soz konusu mermer pano
tizerindeki kitabenin 1. satinnda, BU KOYUN CESMESIM ARMAGAN 2TTt BIZE, ikinci satinnda, MUBAREK
SU GIBI AKTI BAYAR GONLUMO.ZE, ti9tincii satinnda ise tarih olar-ilc 1957 yih not dtistilmtistur. On cephede
ti? adet mermer malzemenden imy! edilmis. oldukca dikkat ?ekici '. uk bulunmaktadir. Oluklarin hemen on

Jboltimtinde ise mermer malzemecteri yalak kisimlpjnna yer verilmisur, Oesmenin Qst kismi di?a tasmtih olarak
idiizenlenmistir On cephenin odak merkezini mermer malzemeden imal edilmis ve aralikh olarak doit sira halinde
diziii dikmelei arasina yeriestiriimis tnermcr oiukiar oiusiurmaktadir. Bahse konu dikmeienn oashidan di§a
tasmtilidir. Cesme egimli bir arazi tizerinde in§a edilmistir. Tasmmazin 9; vresinde yerlesim yerlen bulunmaktadir.
Gunumuzde dis cephe duvarlarindaki mc merlerde derz onarimlari gflriihnektedir. Koyde bulunan vatandaslar ve
?esmenin agihsini tamkhk ettigini ifade eden koyiin ileri gelen ya$li kisileri ile yapilan gorusmelerde merhum
Cumhur Baskani Celal BAYAR'in milli mticadele doneminde dtisman birliMerinden korunmak amaciyla gahp hoca
lakabiyla koyde bulundugu ve bu bulunma esnasinda gunumuzde de raevsut olan iki katli bir koy evmde kaldigi ve
sonrasinda cumhurbaskam oldugu sure?te o gunlerin anisma koy muhtarhgmca belirtilen 9esme ihtiyacma karsilik
koy meydamna dis cephesi mermer malzemeli cesme yaptirdigi ve aghsinin Milli Savunma Bakani Etem
MENDERES tarafindan saglandigi sozlti olarak ifade edilmistir. Bahse konu anlatimlar i9ensindeki merhum
Cumhur Baskani Celal BAYAR'in kaidigi ifade edilen sivil mimarlik Qrnegi konut yapismda gunumuzde ikametgah
eden ve mili mticadele doneminde soz korusu evde merhum Cumhur Ba?kam Celal BAYAR'a dedesi tarafindan
yardim edildigini ifade eden yetmis yedi •osindaki Adem AYDIN la/afindan verilen sifai beyanlar koydeki
vatandaslar tarafindan verilen bilgiier ile Orti ; lektedir. Tasinmazin gunOmttze ulasmis kulturel kimligim olusturan
mekansal, bi9imsel yapisal ozellikicri ile 9ev:< i9indeki ozgtin konumunun korunmasi yapinin maha h ozellik er
gostermesi su mimarisi kapsammdaki 9esmelerin yasatilarak korunmasi ve sosyo yasam kulturu hakkinda izler
tasimasi kulturel stirdtirtilebilirlik a9isindan, yapildigi donemin mimari yapim tekmklenni, malzemelenni ve
ozellikle cesme vapisi olmasi ile gegmiste varilan teknik dtizeyin belgesini tasimasi ve gelecek kusaklara gesme
yapilarina hitap eden yapi ornekleri hakkinda daha saghkli bir ktilttir mirasi birakilabilecegi baglam.nda yapinin
belgelenmesi bu kapsamda, Korunmasi Gerekli Tasinmaz Ktilttir Vaviklarimn ve Sitlenn Tespit ve rescili
Hakkinda Yonetmeligin 4. Maddesinin c bendinde (Tek yapilar i?in; wisinmazin sanat, mimari tanhi, estetik,
mahalli, dekoratif, simgesel, belgesel, i?levsel, maddi, hatira, izlenim, ozgtinltik, teklik, nadirlik, homoienli^
onarilabilirlik degerlerinin yam sira, yapisal durum, malzeme, yapim teknolojisi, bi5im bakimindan ozellik
gostermesi) belirtilen htiktimler dogrultusunda bir doneme tamkhk etmesi a9isindan da tescilinin saglanmasinin
onemlilik arz etmektedir.

YAYIN DIZINI:
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RAPOR

rolOve PROJESI

RESTORASYON PROJESI

HARITA

KROKI

KITABE
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ORIJINAL KULLANIMI

CESME

BUGUNKU KULLANIMI

CESME
ONERILEN KULLANIMI

CESME
HAZIRLAYANLAR :26?($ 2013
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