
KARAR
 

23.07.2014 – 74

23.07.2014 – 2963

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 09.06.843

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıyeyzullah Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar

Yüksek Kurulu Başkanlığının 11/12/1976 tarih ve A-262 sayılı kararı ile tescil edilen, Aydın Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/05/2008 tarih ve 1531 sayılı kararı ile sınırları yeniden belirlenen

Kadıkalesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını kapsayacak şekilde hazırlanan Koruma Amaçlı İmar

Planında çatı arası kullanımına ilişkin düzenleme talebinin uygun olmadığına, konuya ilişkin Kurulumuzun

30/05/2014 tarih ve 2816 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi

KARAR TARİHİ VE NO: Toplantı Yeri

AYDIN

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıyeyzullah Mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar

Yüksek Kurulu Başkanlığının 11/12/1976 tarih ve A-262 sayılı kararı ile tescil edilen, Aydın Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/05/2008 tarih ve 1531 sayılı kararı ile sınırları yeniden belirlenen

Kadıkalesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin, 30/05/2014 tarihinde

görüşülen Kadıkale Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin 2816 sayılı karar ile, Nazilli Sitesi içerisinde bulunan

yaklaşık 200 konutta, geri kalan 683 konuttan ayrı ve haksız olarak çatı katı tadilatının yapılmasının olanaksız

hale getirildiği, bu karar ile ayrımcılık yapıldığı ve hak sahiplerinin mağdur olduğu, bu durumla diğer 683

konutla aynı koşullardaki 200 konutun bu haklardan mahrum edilerek malikler arasında eşitsizlik yaratıldığı,

bahse konu 200 konutun çatılarının planlama ile kullanıma açılması ile nüfus artışı meydana gelmeyeceği, zira

talep edilen çatı alanlarının ana gayrimenkulden ayrı ve bağımsız olarak kiraya verilmesinin söz konusu

olmayacağı, çatı arası yaparak kazanılan alan için sosyal donatı ve teknik altyapı alanı ayırmanın gereksiz ve

imkansız olduğu, Nazilli Sitesi ve içerisinde bulunan 883 konutun bir bütün olduğu ve ayrı tutulması, ayrı

düzenlemelere tabi kılınmasının hukuken olanaklı olmadığı, bu tür planlamalarda emsal uygulamaların esas

alınmasıda yasa ve yönetmelik gereği olduğu, buna göre III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan

Egelanya sitesindeki 78 evin, çatı arasının imara açılmasından daha fazla olarak her bir evin 2,5-3 katlı olduğu,

01/06/2013 tarih ve 28644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

değişikliğinin 49. maddesinde, “çatı eğimi içerisinde çatı arasında kalmak şartıyla altındaki bağımsız bölüme

ait bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan mekanlardır” dendiği, piyeslerde kullanım sağlanmasının yasal hak

olduğu, aynı sitedeki aynı koşullardaki diğer 683 konutta olduğu gibi 200 konut içinde plan düzenlemesinin

yapılmasının talep edildiği S.S. Nazilli Sitesi Sosyal Hizmetler İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı

vekili Yücel ÖZTÜRK’ün 27/06/2014 tarihli dilekçesi ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/07/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm

bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;


