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Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın KültürVarlıklarım Koruma Bölge Kurulu
tarafından alman 17.09.2015 tarih ve 4172 sayılı karar ekte gönderilmektedir.

3386, 5226 ve 6498 sayılı yasalar, 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile
değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 7. ve 10. maddesine dayanılarak

hazırlanan ve 13.3.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür VarlıklannmVe 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 tescile ilişkin kararların Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacağının

bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

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

DAĞITIM

Gereği:

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Köşk Kaymakamlığı

(Tapu Müdürlüğü)

(Kadastro Birimi)

Köşk Kaymakamlığı

Aydm Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Köşk Belediye Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü
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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

17.09.2015 - 106

17.09.2015 - 4172

09.16.41

Toplantı Yeri

AYDIN

Aydın İli, Köşk İlçesi ve İzmir İli, Ödemiş İlçesi arasındaki yolun, iyileştirme amaçlı projesinin
Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı çalışmaları devam ettiği, bu nedenle ekte gönderilen
1/25000 ölçekli vaziyet planının incelenerek, sorumluluk alanı içerisinde kalan bölümüyle ilgili, yol
yapımına esas gerekli izinlerin verilmesinin talep edildiği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 12/03/2014 tarih ve 43933 sayılı

yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca

hazırlanan 16/09/2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Köşk İlçesi, Akçay Mahallesinde bulunan köprünün kararımız eki tescil fişinde

gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındakorunması

gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, köprünün duvarlarından her
yöne 50 metre genişliğinde koruma alanı belirlenmesine, köprünün korunmasına ilişkin röleve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

BAŞKAN

Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK

İMZA

ÜYE

Prof.Dr.AslıSARAÇOĞLU

İMZA

ÜYE

Dr.Levent ÜNVERDİ

İMZA

ÜYE

Aydın BüyükşehirBelediyesi

BULUNJMADI

ASLI GİBİDİR

Mejımefl

Bölge kurulu34üdürü

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN

İMZA
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Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL

İMZA
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Şükran TEZEL

BULUNMADI

ÜYE

Köşk Belediyesi

BULUNMADI
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DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO:

TÜRKİYEKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜharita no :

ILI: AYDIN İLÇESİ: KÖŞK MAHALLE - KÖY- MEVKİ :Akçey Mahallesi. KORUMA

DERECESİ
ANITSAL 1 2 3

ADRESİ: NO: KADASTRO: ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

ADI: YAPTIRAN : YAPAN: MİMARI ::AĞI;

YAPIM TARİHİ: KİTABE : VAKFİYE :

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:

Taşınmaz menba ve mansap yönünde inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak yöresel moloz taş malzeme
kullanılmıştır. Ancak taş düzenlemesi dağınık düzende ele alınmıştır. Köprünün odak merkezini yuvarlak kemerli
açıklık oluşturmaktadır. Tek gözlü yuvarlak kemer açıklığında beden duvarlarındaki malzemenin tekrarı olarak
yöresel moloz taş malzeme kullanılmış ve düzenli biryerleşim göstermektedin Köprü ayakları, kemer ve derzlerde
malzeme kayıpları görülmektedir. Çatma köprü diyebileceğimiz bir forma sahiptir. Söz konusu malzeme kayıpları

bakımsızlık, iklim şartları vb. nedenleri dayalı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Oldukça iki eğimli arazi arasındaki

vadi içerisinde konumlanmıştır. Köprü yürüyüş yolu moloz taş kaplamalı olup günümüzde yürüyüş yolunda
deformasyonlar görülmektedir. Yürüyüş yolu orta merkeze kadar eğimli bir form göstermektedir. Ana beden
duvarları yamaç desteklidir fakat toprak içerisinde duvarım devam edip etmediği kazı ile anlaşılması mümkündür.
Beden duvarlarındaki benzer örgü tekniğine sahip sel yaranlarda suyun debisini karşılayabilecek bir dizayna
sahiptir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile
taşınmazın mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunları ( strüktür- statik durum), 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
yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel dunmılarmı belirten rapor belge ile ölçekli çizimin
carşılaştırmalı ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin özgün tasarımını açıklayıcı

tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların 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 gösterir
restitüsyon projesi ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik,
sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapmm günümüze
ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün
konumu ile günümüzde bulunduğu alanda özgün yapı öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler
göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanların kente geri
kazandırılmasının gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım

tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de su yapısı mimarlık örneği yapısı olması ile geçmişte varılan teknik
düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bir tahribat
sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara köprü yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir
kültür mirası bırakılabileceği bağlamında korunması önemlilik arz etmektedir.
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