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KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

Aydın Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI : 52623597.09.01.116/ 1003
KONU: Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Olukbaşı Mahallesi,

1156 ve 1157 Parsel Hk.

AYDIN

3w./03/2015

D.GY.Y

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 27.03.2015 tarih ve 3716 sayılı karar yazımız ekinde gönderilmektedir.

3386, 5226 ve 6498 sayılı yasalar, 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik

2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 7 nci ile 10 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanan ve 13.3.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereğince:

Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sit içerisinde kalan parsellerin
tespiti, listelenmesi ile taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine konacak şerhlere

ilişkin iş ve işlemlerin söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve
sit tesciline ilişkin kararların Bakanlığımız internet sitesi ve Resmi Gazetede ayrıca

yayınlanacağının bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

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

Dağıtım

Gereği :

-Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü), (Ek:1-2)
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (Ek.1-2)
-Bozdoğan Kaymakamlığı, (Ek: 1-2)
-Bozdoğan Kaymakamlığı

(Tapu Müdürlüğü), (Ek:l)
(Kadastro Müdürlüğü), (Ek:l)
-BozdoğanBelediye Başkanlığı, (Ek:1-2)
-Aydın Müze Müdürlüğü, (Ek:1-2)

Bölge Kurulu Müdürü

BilŞİ
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
(Kurullar Dairesi Başkanlığı), (Ek: 1-2)
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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİVE NO : 27.03.2015- 92

KARAR TARİHİVE NO : 27.03.2015 - 3716

09.01,116

ToplantıYeri
AYDIN

Aydın İli Bozdoğan İlçesi, Olukbaşı Mahallesinde bulunan ve tapunun 1156 ve 1157
parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki konutun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve
Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescil değerlendirmesine ilişkin. Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 12.03.2015 tarihli raporu
okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

Aydın İli Bozdoğan İlçesi, Olukbaşı Mahallesinde bulunan ve tapunun 1156 ve 1157
parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki konutun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden

tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun II. Grup Yapı, tapunun 1155, 1158, 1159, 1160,
1161, 1188, 1187 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların ise koruma alanı olarak
belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alanında kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü
uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, taşınmaza ilişkin Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen
hükümlerkapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza
iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI ÇÎBİDİR

BAŞKAN
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ÜYE
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Aydın BüyükşehirBelediye Başkanlığı
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ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTIL

BULUNMADI
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İMZA

ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDİ

İMZA

ÜYE
Hasan YAVUZ
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ÜYE

BozdoğanBelediye Başkanlığı

BULUNMADI
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GENELTANIM:Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin-ı-1) inşa edilmiştir. ÜstOrtflsO kırma yatılı olup üzerialaturka (oluklu)kiremit ile kaplıdır.

KORUMA DURUMU A TAŞIYICI YAPI A DIŞ YAPI A ÜSTYAPI A StJSLEME A RUTUBET A YOK

B B B B ELEMANLARI B^ B İZİ VAR

C C C C C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI FOTOĞRAF

I

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GERljto^ KÜRULUyy *V
S •

AYRINTILI TANITIM: Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+l) inşa edilmiştir. Ust örtüsü kırma çatılı

olup üzeri alaturka (oluklu) kiremit ile kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan

kiremitlerde bozulmalar görülmektedir. Yapının orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı

olduğu düşünülmektedir. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşmtılı olarak
düzenlenmiştir. Geniş saçak düzenlemesi yapının iklim şartlarından korunması adına gerçekleştirilmiştir. Saçak
alınlığında ahşap doğrama alın tahtasına yer verilmiştir. Yapı malzemesi olarak bölgedeki gerek plan gerekse
mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer diğer yapı gruplarında kullanılan özellikleri içermekte olup birinci kat
düzenlemesinde bağdadi (ahşap üzeri sıva) tekniği göze çarpmaktadır. İç ve dış cq)he günümüzde sıvalı

durumdadır. Ancak, günümüzde sıvalarda deformasyonlar görülmektedir. Yapıdaki pencere formları dikdörtgen
formlu olup oldukça uzun ve geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim, topografya (arazinin konumu),
yöresel malzeme etkili olmuştur. Söz konusu taşınmazda Türk aile geleneğinin etkisiyle, alt katlarda fazla açıklık

yer verilmemiştir. Zemin kat özgününde depo, kiler, ahır vb işleve sahiptir. Yaşama alanı üst katta
şekillendirilmiştir. Bahse konu evin planı da buna göre belirlenmiştir. Yapının basit ve esaslı onanmlan öncesinde
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Zemin ve tavan kaplamaları

Sı doğramadır. Tavan göbekleri ahşap doğrama geometrik ve bitkisel kabartmalardan oluşmaktadır. Söz konusu
etrik kabartmalar kare pano içerisinde düzenlenmiş olup panonun kenarlan testere dişlidir. Düzenlemenin orta
izini gülbezek motifi oluşturmaktadır. Dikdörtgen formlu oldukça uzun geniş tutulmuş 1. kat pencere

düzenlemelerindeki demir doğrama ferforjeler dikkat çekidir. Yapıdaki onanma yönelik yapılacak eklerin
niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın mevcut durumtanımlan, taşıyıcı eleman sorunları

( strüktür- statikdurum), yapısal bozulmalar- deformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren rölöve projesi ile
tarihi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış

kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapılann ilk tasanmındaki süreçten itibaren tarihsel durumlannı

belirten r^r belge ile ölçekli çizimin karşılaştırmalı ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler
ışığında eserin özgün tasanmını açıklayıcı tarihi gelişimini irdeİeyici ve kalmtılann daha iyi kavranmasını sağlamak
için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler
ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterirrestitüsyon projesi ve temel sorunlann tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale
biçimlerini içeren restorasyon (statik, sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle
hazırlanması gerektiği, yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel
yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile günümU^de bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplarına

göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi,
kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanlann kente geri kazandınimasının

gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı, dönemin mimari yapım tekniklerini,
malzemelerini ve özellikle de sivil mimarlık örneği yapısı olması Ur ^sfmişte varılan teknik düzeyin belgesini
taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri d6oto olmayan bir tahribat sürecinin devam
etmesi ve gelecek kuşaklara konut yapılanna hitap eden yapı ömeklşnjnakkında daha sağlıklı bir kültür mirası
bırakılabileceği bağlamında tescilinin sağlanması gerekmektedir.
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