
          

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

          

     KARAR     

          

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014 – 80   09.00.940 

KARAR TARİHİ VE NO         : 30.10.2014 – 3218   Toplantı Yeri 

        AYDIN 

 

Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan ve tapunun 225 ada, 19, 20, 36, 39, 49 parseller ve 227 ada, 

5 parsel, 226 ada, 8 parsel numaralarında kayıtlı ve kamuya terk edilmiş taşınmazlar üzerinde yapılması 

planlanan yeni meydan düzenlemesi ve yer altında mevcut otoparkın genişletilmesi amacıyla Aydın 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/12/2010 tarih ve 3365 sayılı kararı 

doğrultusunda otopark yapıldığı, ancak otopark için tadilat ruhsatı düzenlenmesi aşamasında Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/01/2013 tarih ve 1302 sayılı kararı ile uygun bulunan 

meydan düzenleme projesinde otopark projesininde onaylandığı görüldüğü, onaylı projeden farklı 

olarak, yerinde yapılan imalat aşamasında otoparkın içinde mevcut alanda zorunlu olarak idari işler için 

üç adet kapalı mahal oluşturulduğu belirtilerek, tadilat projesinin ruhsatlandırılması aşamasında 

konunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddüte 

düşüldüğünün bildirildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28/08/2014 tarih ve 1816 sayılı 

yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca 

hazırlanan 28/10/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde 

yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

 

Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 

17/11/1978 tarih ve A-1370 sayılı kararı ile tescilli Süleymanbey Camisinin ve İzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04/01/1989 tarih ve 535 sayılı kararı ile tescilli Şehitler 

Anıtının koruma alanında kalan ve tapunun 225 ada, 19, 20, 36, 39, 49 parseller ile, 227 ada, 5 parsel, 

226 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar ile kamuya terk edilmiş taşınmazlar üzerindeki 

meydan düzenlemesi kapsamında, Kurulumuzun 23/01/2013 tarih ve 1302 sayılı kararı ile uygun 

bulunan mimari projesine aykırı olarak yapılan izinsiz uygulamaların (sentetik buz pisti üzerindeki çelik 

taşıyıcı ve membran örtü, seyir terası rampalarının çevresindeki demir korkuluk) 45 gün içerisinde 

kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğine, 

meydanın altında yer alan otoparka ilişkin mimari proje değişikliğinin Kurulumuzun 24/12/2010 tarih 

ve 3365 sayılı kararı gereğince ilgili Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 

 
 


