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AYDIN

Denizli İli, Honaz İlçesi, Menteşe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 281
parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki camii yapısının 2863 sayılı Külttir ve Tabiat
Varhklannı Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklannm Tespit ve
Tescili Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında tescil değerlendirmesine ilişkin Aydın

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 10.05.2016 tarihli raporu
okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler

sonucunda,

Denizli İli, Honaz İlçesi, Menteşe Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan ve tapunun 281
parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki camii yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden

tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı, karar eki haritada sınırlar içerisindeki
taşınmazlann koruma alam olarak belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alamnda kalan
taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş aimmasma, tescil
çalışmalan öncesinde yapıldığı anlaşılan yapımn plansal, mekansal, cephe karakteri ve yapı

öğelerinin özgününde bulunmayan niteliksiz eklentilerin ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü

denetiminde kaldınimasına. Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak

rölöve, restitüsyon verestorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, tescilli yapı çevresinde
yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalışmalarının (kanalizasyon, doğalgaz, su, elektrik,
haberleşme vb.) ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, uygulama
sonuçlanm ilişkin hazırianacak teknik rapor ve fotoğraflann Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine, ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek
herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmamasına, uygulama sonrası yol kaplamasında asfalt,
beton vb. malzeme kullanılmamasına kilit veya küp taşın yol döşemesijıde kullanılması

gerektiğine karar verildi.
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