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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aydın Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI : 52623597-09.05.126/ AYDIN

KONU: Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesi, --^./11/2015
839 Parsel Üzerindeki Türbenin Tescili Hk.

D.G.Y.Y

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 19.11.2015 tarih ve 4363 sayılı karar yazımız ekinde gönderilmektedir.

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

22863 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 "KorunmasıGerekli
TaşınmazKültür 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 doğrultusundagerçekleştirilmesive
sit tesciline ilişkin kararlann Bakanlığımız internet sitesi ve Resmi Gazetede ayrıca

yayınlanacağımnbilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. t—-
MeratYÎEM

Bölge Kurulu Müdürü

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

Dağıtım

Gereği : Bilgi

-Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (Ek:1,2) -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (Ek: 1,2) (Kurullar Dairesi Başkanlığı), (Ek: 1,2)
-Koçarlı Kaymakamlığı, (Ek: 1,2) (Emlak Dairesi Başkanlığı), (Ek: 1,2)
-Koçarlı Belediye Başkanlığı, (Ek: 1,2)
-Koçarlı Kaymakamlığı

(Tapu Müdürlüğü), (Ek:l)
(Kadastro Müdürlüğü), (Ek:l)
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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİVE NO : 19.1L2015-111 09.05.126

KARAR TARİHİVE NO : 19.11.2015-4363
ToplantıYeri

AYDIN

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesinde bulunan ve tapunun 839 parsel
numarasında kayıtlı mezarlık içerisindeki türbede yapılması planlanan bakım onanm
çalışmaları için görüş bildirilmesi taleplerine ilişkin; Koçarlı Belediye Başkanlığı, Mezarlıklar

Müdürlüğü'nün 06.07.2015 tarih ve 1330 sayıh ile 06.08.2015 tarih ve 1524 sayıh yazıları.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.11.2015 tarihli
raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesinde bulunan ve tapunun 839 parsel
numarasında kayıtlı mezarlık içerisindeki türbenin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden I. Grup Yapı

olarak tescilinin uygun olduğuna, parsel smırlannm koruma alanı olarak belirlenmesine,
mezarlıktaki boş alanlarda yeni gömü işlemlerinin türbeye zarar vermeyecek şekilde ilgili
Belediyesi denetiminde yapılabileceğine. Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek
Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında

belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre
düzünlemesi projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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AVRUPA KONSEYİ DOĞALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO :

Türkiye KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜHARİTANO :

ILI: AYDIN İLÇESİ: KOÇARLI MAHALLE - KÖY - MEVKİ: Çakırbeyli Mahallesi. KORUMA

DERECESİ

1. Grup
Yapı

ANITSAL 1 2 3

ADRESİ: NO; KADASTRO: ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

ADI: TÜRBE YAPTIRAN : YAPAN: MİMARI <::AGI:

YAPIM tarihi : KİTABE : vakfiye :

GENEL TANIMrYapıkare plan şemasında tek katlı kademeli olarak inşa edilmiştir. Türbenin üzeri kubbe ile örtülmüş olup üzeri sıvalı durumdadır. Ancak günümüzde
sıvalarda deformasyonlar görülmektedir. Yapı malzemesi olarak taş-tuğ a ve devşirme malzeme kullanılmıştır

KORUMA DURUMU TAŞIYICIYAPI DIŞ YAPI

VAZIYET PLANI

:4'

UST YAPI

FOTOĞRAF

SÜSLEME

ELEMANLARI

RUTUBET YOK

İZİ VAR

ÖNEMLİ

BUGUNKU SAHİBİ: Aydın BüyükşehirBelediye Başkanlığı BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:Wedıye ^
YAPILAN ONARIMLAR;

AYRINTILI TANITIM: Yapı kare plan şemasında tek katlı kademeli olarak inşa edilmiştir. Türbenin üzeri
kubbe ile örtülmüş olup üzeri sıvalı durumdadır. Ancak günümüzde sıvalarda deformasyonlar
görülmektedir. Yapı malzemesi olarak taş-tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Söz konusu kubbe
çokgen kasnak üzerine oturmuştur. Yapı üzerinde inşa kitabesi bulunmamaktadır, izbeye giriş; kuzey
cei)hede oldukça geniş tutulmuş tuğla malzemeden yapılmış yuvarlak kemerli niş içersine yerleştirilmiş

olan demir doğrama tek kanatlı kapı ile sağlanmaktadır.. Yapmm dış cephe duvarlarmda antik dönem
devşirme malzeme kullanılmış olup, türbede kullanılan bu malzemelerin yakm bölgedeki Antik Kente
ait mimari parçalar olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, kubbe kasnağı çevreleyen köşe pahlan dışa

taşmtı verilerek saçak seviyesi oluşturulmuştur. Yapmm günümüzde iç ve dış cephe duvarlarmda kireç
badana yapılmıştır. Yapmm iç ve dış cephe duvarlarmda yapılan kireç badana yapı malzemesini (taş-

tuğla) deformasyona uğratmakta olup, restorasyon aşamasında bu kireç badananın temizlenmesi
gerekmektedir.îç mekânda beden duvarlarmdan kubbeye geçiş türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Yapmm
içersinde bir adet beton sanduka yer almaktadır. Türbenin içersinde kare formlu nişler mevcuttur.
Nişlerin alınlığında çizgisel formda kaş kemerli taç yer almaktadır. Söz konusu düzenleme iç mekanda
beden duvarlarmda hareketlilik kazandırmıştır. Yine karşı cephede ikinci bir kare formda ele alınmış niş

bulunjnaktadır. Alınlık bölümü ise kaş kemerli derin bir niş ile taçlandırılmıştır. Kubbeyi geçişi sağlayan

tük üçgenleri birbirine yuvarlak kemer ile bağlanmaktadır. İç mekanda niteliksiz sıva tamiratları

izlenebilmektedir. Kubbe içinde dökülen sıva izlerinden anlaşılacağa üzere tuğla malzeme kullanıldığı

anlaşılmaktadır. Güney cephede dikdötgen pano içerisinde düzenlenmiş sivri kemer almlıklı mihrap nişi

bulunmaktadır. Kemer içi sva izlerinde dilimli olduğu anlaşıhnaktadır. Kubbe kasnağı saçak seviyesi
tuğla malzeme ile çevrelenmiştir. Köşe beden duvarları oldukça geniş ve kalın malzeme dokusuna sahip
taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kare formlu pencere alınlığı yuvarlak kemer ile sonlandırılmaktadır.

Karşı cephedeki pencere açıklığı ise dikdörtgen formlu olup sivri kemer ile taçlandırılmıştır. Birden
fazla kemer formu cephelerde hareketlilik kazandırmıştır. Türbe eğimli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir.

Kapı önünde doğal kayrak taş kaplama mevcuttur. Yapmm günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi
kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile
günümüzde bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplarma göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı

öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür mirasmm yaşatılarak

korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırıknasmm gerekmekte olması,

kültürel sürdürülebilirlik açısmdan, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve
özellikle de dini 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 türbe yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür
mirası bırakılabileceği bağlammda restorasyonunun sağlanması önemlilik arz etmektedir.
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