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AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Karina Mevkiinde bulunan, Dilek Yarımadası Büyük

Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içerisinde kalan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kurulu'nun 03.06.1992 tarih ve 2718 sayılı kararıyla depo binası olarak tescil edilen ve aynı

kararla koruma alanı sınırları belirlenen; özel mülkiyete ait tapunun M18-d-13a pafta, 1894 parsel

numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde; İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kurulu'nun; 28.06.1995 tarih ve 5021 sayılı, 15.12.1995 tarih ve 5401 sayılı, 03.07.1996 tarih ve 5993

sayılı ve 20.05.2011 tarih ve 3743 sayılı kararları üzerine tescilli yapıda restoran olarak kullanım

fonksiyonu amaçlı yapılan çatının kapatılması, bakım, onarım ve diğer tadilatların onaylı projesi olmadan

gerçekleştirildiği anlaşıldığından; taşınmaz üzerindeki çatı üzerine güneş enerjisi panellerinin

yerleştirilmesi, yapıda onarım, tadilat ve uygulamalar ile iskan izni verilmesine ilişkin taleplerin; Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 Sayılı İlke Kararı doğrultusunda

ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin

Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Karina Mevkiinde bulunan, Dilek Yarımadası Büyük

Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içerisinde kalan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kurulu'nun 03.06.1992 tarih ve 2718 sayılı kararıyla depo binası olarak tescil edilen ve aynı

kararla koruma alanı sınırları belirlenen; özel mülkiyete ait tapunun M18-d-13a pafta, 1894 parsel

numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde projesine aykırı tadilat ve onarımlar yapıldığı gerekçesiyle izinsiz

uygulama olduğunun bildirildiği Ahmet SIVACI’nın 17.06.2014 tarihli dilekçesi, yapının çatısında güneş

enerjisi paneli yerleştirilmesi, yapıda onarım ve tadilatlarla iskan izni verilmesine ilişkin Söke Belediyesi

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.07.2014 tarih ve 1139 sayılı yazısı ve eki Hakan

BİNGÖL’ün 14.07.2014 tarihli dilekçesi, taşınmaz üzerindeki yapıda restoran fonksiyonu amaçlı tadilat,

bakım ve onarım ile yapının çatısının orjinal eğimiyle uyumlu olarak marsilya kiremitle kapatılmasına izin

verildiği; İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun; 28.06.1995 tarih ve 5021

sayılı, 15.12.1995 tarih ve 5401 sayılı, 03.07.1996 tarih ve 5993 sayılı ve 20.05.2011 tarih ve 3743 sayılı

kararları ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan

22.07.2014 tarih ve 3773 kayıt nolu rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler

incelenerek yapılan görüşmeler sonucunda;


