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Denizli Belediyesi  BaĢkanlığı
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Bilge KARHAN

  

Bahadır DĠKMEN

 

ÜYE

Denizli Ġli, Merkez Ġlçesi, Korucuk Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2010 tarih ve 2848 sayılı kararıyla tescillenip yapı grubu

II. Grup olarak belirlenen ve 19.05.2011 tarih ve 3674 sayılı kurul kararıyla 1/1000 ölçekli harita

üzerinde koruma alanı sınırı belirlenen, özel mülkiyete ait tapunun, 2 pafta, 404 parsel numarasında

kayıtlı taĢınmaz üzerindeki değirmen yapısına ait çatısının ve demir su iletim borusunun çökme

tehlikesi taĢıdığı gerekçesiyle tamirinin yapılması amacıyla izin verilmesinin talep edildiği Ergun

TUNCAY’ın 17.01.2013 tarihli dilekçesi ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 17.05.2013 tarihli ve 2370 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri

ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda;

Denizli Ġli, Merkez Ġlçesi, Korucuk Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2010 tarih ve 2848 sayılı kararıyla tescillenip, yapı

grubu II. Grup olarak belirlenen ve 19.05.2011 tarih ve 3674 sayılı kurul kararıyla 1/1000 ölçekli

harita üzerinde koruma alanı sınırı belirlenen, özel mülkiyete ait tapunun, 2 pafta, 404 parsel

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerindeki değirmen yapısına ait çatısının ve demir su iletim borusunun

tamir edilmesine iliĢkin talebin; tescilli değirmen yapısındaki su iletim borusunun taĢıyıcısındaki

kırılmalar, yapının duvarlarında görülen derin çatlak ve çökmeler ile çatısındaki taĢıyıcı ahĢaplarda

bulunan kırılmalar dikkate alındığında talebin esaslı onarım kapsamında kaldığı tespit edildiğinden;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı

doğrultusunda yapıya iliĢkin hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza

iletilerek onaylanmasından sonra talebin değerlendirilmesine, yapıda fiziki uygulama yapılmadan ilgili

Belediyesince geçici güvenlik önlemlerin alınmasının sağlanması gerektiğine karar verildi.
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