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Aydın İli, Kuşadası İlçesi. Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi 1. ve 111.
Derece Arkeolojik Sil sınırları içerisinde kalan ve tapunun 71 ada, 3 ve 4 parsel numaralarında

bulunan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3500 sayılı ve 27.03.2015
tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzeltildiği biçimde uygun bulunan vaziyet planı ve gezi güzergahı

projesiyle ilgili olarak. Kurulumuzun 11.03.2016 tarih ve 4841 sayıh kararı gereğince; Güvercinada
sur duvarlarının ön cephe girişine bakan burçların kültürel amaçlı sergileme alanı olarak kullanılması

kapsamında burçlara ulaşım hattının güvenli hale getirilmesine ilişkin cam korkuluk olarak
hazırlanacak öneri detay çizimler ile sur duvarlarının ön cephesindeki tuvalet yapılarının da bulunduğu

yapı kütlesinin sur duvarlarının siluetini olumsuz etkilediği tespit edildiğinden çalışmaları durdurulan
yapı kütlesinin sur duvarlarının siluetini ve algılanabilirliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde

hazırlanarak iletilmesi istenen alternatif öneri uygulama örneklerine ilişkin detay çizim ve
fotoğrafların sunulduğu Kuşadası Belediyesi Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü'nün 04.04.2016
tarih ve 10092 sayılı yazısı ve eki Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Uzmanlarınca hazırlanan 29.04.2016 tarih ve 2985 kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve
belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda:

Aydm 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

bulunan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3500 sayılı ve 27.03.2015
tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzeltildiği biçimde uygun bulunan vaziyet planı ve gezi güzergahı

projesiyle ilgili olarak. Kurulumuzun 11.03.2016 tarih ve 4841 sayılı kararı gereğince; Güvercinada ön
cephe girişine bakan burçların kültürel amaçlı sergileme alanı olarak kullanılması kapsamında

burçlara ulaşım hattının güvenli hale getirilmesine ilişkin cam korkuluk yapılması talebinin uygun
olduğuna, sur duvarlarının ön cephesindeki tuvalet yapılarının da bulunduğu yapı kütlesine ilişkin

hazırlanan uygulama önerilerinin uygun olmadığına, yapı kütlesinin çatı üstündeki kompozit parapetin
kaldırılarak uygulamanın mevcut onaylı projesi doğrultusunda ve geçici olarak yapılabileceğine, tüm
uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü ve Belediyesi denetiminde gerçekleştirilerek uygulama
sonuçlarına ilişkin teknik rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ka/ar verildi.
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