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Aydın İli, Kuşadası İlçesi, HacıfeyzullahMahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi 1. ve
III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 71 ada, 3 ve 4 parsel numaralarında
kalan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzca 29.01.2015 tarih ve 3500 sayıh ve 27.03.2015
tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzeltildiği biçimde uygun bulunduğu vaziyet planı ve gezi
güzergahı projesine ilişkin uygulamalarla ilgili olarak; Güvercinada bağlantı yolunun ada ile
birleşimindeki platformun sağ tarafı ile kaleyi çevreleyen gezinti ve seyir terasının sonuna kadar
olan alanın denize bakan yüzeyinin Güvercinada siluetinin tamamlanması ve doğal taş malzeme
malzeme ile kaplanması sonucu görselliğinin bütünleşmesi ve aynı zamanda dalgalara dayanıklı

hale getirilmesi ile kale içindeki mevcut eski elektrik direklerinin tescilli alanın doğal ve kültürel
özelliğine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılarak düzenlemede Kuşadası Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.12.2015 tarih ve 34522 sayılı yazısı eki fotoğraflarda sunulan
yeni elektrik direklerinin kullanılmasına ilişkin taleplerin ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22.12.2015 tarih ve 6789 kayıt numaralı rapor
okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerekyapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi I. ve
III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 71 ada, 3 ve 4 parsel numaralarında

kalan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzca 29.01.2015 tarih ve 3500 sayılı ve 27.03.2015
tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzeltildiği biçimde uygun bulunduğu vaziyet planı ve gezi
güzergahı projesine ilişkin uygulamalarla ilgili olarak; Güvercinada bağlantı yolunun ada ile
birleşimindeki platformun sağ tarafı ile kaleyi çevreleyen gezinti ve seyir terasının sonuna kadar
olan alanın; denize bakan yüzeyinin Güvercinada silueti ile duvarın dalgalara dayanıklı hale
gelmesine katkıda bulunacağından doğal taş duvar kaplaması yapılması ile kale içindeki mevcut
eski elektrik direklerinin kaldırılarak yerine tescilli alanın doğal ve kültürel yapısıyla uyumlu
özellikte olan yeni elektrik direklerinin kullanılmasına ilişkin taleplerin uygun olduğuna, tüm
uygulamalann ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülebileceğine, uygulama sonuçlarına

ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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