
30.10.2014 - 80 09.09.76
30.10.2014 - 3188 Toplantı Yeri

AYDIN

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  
KARAR TARİHİ VE NO            :

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 üzerindeki; Kurulumuzun 23.07.2014 tarih ve 2955 sayılı kararı ile istenen

ve hazırlık çalışması devam eden rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylanıp uygulaması

tamamlanıncaya kadar restoran yapısında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan azami elektrik enerjisi

ihtiyacını karşılamak için yapının çatı kısmındaki ana duvarlar destek alınarak 20 panelden oluşan güneş

enerjisi sistemi kurulmasına ilişkin talebin; uygulamanın ilgili Belediyesi denetiminde ve geçici olarak

yapılması kaydıyla bir yıl süre ile uygun olduğuna, uygulama sonuçlarına ilişkin teknik rapor ve

fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine, Kurulumuzun 23.07.2014 tarih ve 2955 sayılı kararı ile istenen

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

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 üzerindeki; Kurulumuzun 23.07.2014 tarih ve 2955 sayılı kararı ile istenen

ve hazırlık çalışması devam eden rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onaylanıp uygulaması

tamamlanıncaya kadar restoran yapısında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan azami elektrik enerjisi

ihtiyacını karşılamak için yapının çatı kısmındaki ana duvarlar destek alınarak 20 panelden oluşan güneş

enerjisi sistemi kurulması talebine ilişkin; Söke Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün

30.09.2014 tarih ve 201415469 sayılı yazısı eki mülkiyet sahibi Hakan BİNGÖL’ün 26.09.2014 tarihli

dilekçesi ve olumlu görüş bildirilen ve İnşaat Mühendisi tarafından hazırlana statik rapor ile Aydın Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 27.10.2014 tarih ve 5264 kayıt

nolu rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan görüşmeler

sonucunda;

  


