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Denizli İli, Kale İlçesi, Karaköy Mahallesinde bulunan Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarmı

Koruma Bölge Kurulu'nun 25.04.2008 tarih ve 1501 sayılı kararı ile tescilli ve tapunun 63 pafta, 2288
parsel numarasında kayıtlı konutun yıkılmasına ilişkin, Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü'nün 03.03.2016 tarih ve 1152 sayıh yazısı. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü Uzmanlarrnın 08.04.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Kaİe İlçesi, Karaköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 63 pafta, 2288 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin Kurulumuzun 18.09.2015 tarih ve 4229 sayılı karan gereği

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi istenen bilgi ve belgeler (benzer örneklerin karşılaştırmalı etüdü
sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapının

ilk tasarmımdaki süreçten itibaren tarihsel durumu ile eserin özgün tasarımım açıklayıcı ve kalıntılarm

daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu anlaşılan fakat
tarihienemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir
restitüsyon etüdüne dayalı olarak eldeki mevcut belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve. fotoğraf, her türlü
Özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce
bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması,

malzeme ve yapım tekniğinde hazırlanacak rekonstrüksiyon projesinin) iletilmeden tescilli yapıda 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Kanunu muhalefet ederek yıkım işlemini yapan ve
yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 05.1 1.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince tescilli yapıların gerek kültür varlığı

niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki mevcut belgelerden (yapı

kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) yararlanmak suretiyle
kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve
gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne
dayalı rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, tescilli taşınmaz ve
çevresindeki parsellerde can ve mal güvenliğini sağlayıcı güvenlik tedbirlerinin ilgili Belediyesince
alınarak sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi.
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