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        AYDIN 
 

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan ve tapunun 100 ada, 4 parsel 

numarasında kayıtlı eski Hükümet Konağı binasına Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlıklarının 

taşındığı, binanın bodrum katının arşiv olarak kullanılmaya devam edilmesi ve çatının ahşap olması 

nedeniyle binanın yangından korunmasına yönelik yangın algılama ve ikaz sisteminin kurulması 

gerektiğinin bildirildiği, yangın algılama ve ikaz sisteminin kurulabilmesi için gerekli iznin verilmesi 

Denizli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/06/2014 tarih ve 5503 sayılı yazısı ile talep edilmiş, 

yangın algılama ve ikaz sistemi ile bodrum katın arşiv olarak kullanılmasına ilişkin yapılacak fiziki 

müdahaleleri içerecek şekilde hazırlanacak teknik rapor, proje, fotoğraf vb. bilgi ve belgelerin iletilmesi 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18/07/2014 tarih ve 2293 sayılı yazısı ile talep edilmiş, konuya 

ilişkin hazırlanan teknik rapor Denizli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 8556 

sayılı yazısı ile iletilmiş, jeneratör elektrik panosunun ana elektrik panosuna uyumlu olmamasından 

dolayı jeneratör çalışmadığı, jeneratör panosunun uyumlu hale getirilmesi için yeni alınan elektrik 

panosunun montajının yapılabilmesi, bina arşivlerinin ve koridorlarının kirli ve rutubetli olması nedeni 

ile boya yapılması için gerekli iznin verilmesinin talep edildiği Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Yazı 

İşleri Müdürlüğünün 23/10/2014 tarih ve 1061 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28/10/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde bulunan ve tapunun 100 ada, 4 parsel 

numarasında kayıtlı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

11/12/1980 tarih ve 6308 sayılı kararı ile tescil edilen eski Hükümet Konağı binasında yangın algılama 

ikaz sistemi kurulması ve elektrik panosunun montajının yapılması taleplerinin ekli proje kapsamında 

ilgili Belediyesi denetiminde yapılması kaydıyla uygun olduğuna, yapının arşiv ve koridorlarında boya 

yapılmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı 

ilke kararı kapsamında özgün renk ve malzeme dokusuyla uyumlu olması kaydıyla uygun olduğuna, 

tüm uygulamalara ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesi gerektiğine karar verildi. 

 


