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Denizli İli, Çal İlçesi, İsmailler Mahallesinde bulunan, tapunun 17 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı

tescilli taşınmazın tahsisini, tescilli taşınmaz ile koruma alanında kalan taşınmazları kapsayan plan

değişikliğini, tescilli taşınmaz üzerinde yapılan Huzur Evi inşaatını ve tescilli taşınmazda yapılan (duvar

bölüntülerinin ve pencerelerin pvc malzeme ile değiştirilmesi) uygulamaları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet edilerek Kurulumuzdan izinsiz olarak yapan ve yaptıranlar hakkında

suç duyurusunda bulunulması gerektiğine,

Tescilli taşınmazın ifraz ve tevhid talebi ile taşınmaz üzerinde Huzur Evi yapılmasına ilişkin mimari

projenin, tescilli taşınmazın tahsis yapılması talebinin ve tescilli taşınmaz ile koruma alanında kalan

taşınmazları kapsayan alanda yapılan plan değişikliğinin ilgili Belediyesince hazırlanarak Kurulumuza

iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine, 

Tescilli yapıya ilişkin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza

iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

Denizli İli, Çal İlçesi, İsmailler Mahallesinde bulunan ve tapunun 17 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı

tescilli taşınmaz ile tapunun 17 ada, 55 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın huzur evi yapılmak üzere Çal

Belediye Başkanlığına tahsis edildiği, iki parselin tevhid edilerek tekrar ikiye ifraz edilmesi ve yeni oluşan

parsel üzerinde yeni huzur evinin yapılması gerektiği belirtilerek, tevhid ve ifraz işlemi için gerekli kurum

görüşünün ve ilgi yazı ekinde iletilen mimari proje doğrultusunda yapılacak huzur evi için gerekli iznin

verilmesinin talep edildiği Çal Belediye Başkanlığının 08/01/2014 tarih ve 38 sayılı yazısı, Taşınmaz Kültür

ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/05/1985 tarih ve 945 sayılı kararı ile tescil edilen taşınmaz ile

tapunun 17 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ifraz ve tevhid edilmesi ve yeni oluşacak parsel

üzerinde huzur evi yapılmasına ilişkin, tescilli taşınmaz ile koruma alanında kalan taşınmaz üzerinde

çalışmalarına başlanan huzur evi inşaatının konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı alınıncaya kadar

ivedilikle durdurulması, inşaatın yapılmasına dayanak teşkil edecek bilgi ve belgelerin, tapunun 17 ada, 57

parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın tahsisine ilişkin bilgi ve belgelerin, tevhid ve ifraz yapılmasına

esas tapunun 17 ada, 55 ve 57 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ile çevrelerinde kalan taşınmazlara

ilişkin, ağaçlandırılacak alan, huzur evi ve askeri alan (jandarma) kullanımlı onaylı imar planlarının, imar

uygulamasına esas olmak üzere yapılan imar planı değişikliklerine esas bilgi ve belgelerle birlikte iletilmesinin

talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/02/2014 tarih ve 419 sayılı yazısı,

istenilen bilgi ve belgelerin iletildiği Çal Belediye Başkanlığının 20/02/2014 tarih ve 47 sayılı yazısı ve ekleri 
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