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AYDIN 
 

 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Köprülü Mahallesinde bulunan ve tapunun 19L-I pafta, 415 ada, 2 

parsel numarasında kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.05.1976 tarih 

ve 30 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek tescil edilen, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 20.04.2007 tarih ve 849 sayılı kararı ile sınırlarında değişiklik yapılan ve Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.05.2012 tarih ve 612 sayılı kararı ile son şeklini alan 

Tralleis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

27.09.2012 tarih ve 983 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan ve 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.01.1997 tarih ve 6445 sayılı 

kararı ile tescilli Anadolu Teknik ve Teknik Lisesi Binası ve tescilsiz binaların yer aldığı taşınmaz 

üzerindeki mevcut yürüyüş yollarının kilit taşı veya küp taş ile döşenmesi, mevcuttaki beton sahanın 

basket sahasına dönüştürülmesi, saha kenarındaki beton platformun üzerinin ahşap ile kaplanması, 

bahçe içerisindeki kamelya ve oturma banklarının yenilenmesi, C blok terasının hafif malzeme ile 

kapatılması, kitap deposu olarak kullanılan binanın dersliğe çevrilmesi, yüksek gerelim atölye binasına 

kalorifer tesisatı eklenilmesi ile uygulama yönelik kazı yapımı, B blok binasının pencere, çatı ve 

elektrik tesisatının tamiratı, spor salonu olarak kullanılan binanın çatısı ve iç mekanının düzenlenmesi, 

tescilli yapıya ait iç avlu çatısının onarımı ve merdiven basamaklarının traverten malzeme ile 

yenilenmesi taleplerine ilişkin, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün 09.02.2015 

tarih ve 172 sayılı yazısı, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 10.02.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan Görüşmeler sonucunda, 

 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Köprülü Mahallesinde Tralleis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit 

içerisinde bulunan ve tapunun 19L-I pafta, 415 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı tescilli yapının yer 

aldığı taşınmaz üzerindeki mevcut yürüyüş yollarının kilit taşı veya küp taş ile döşenmesi taleplerine 

ilişkin uygulamaların vaziyet planı üzerindeki işaretli yerini gösterir bilgi ve belgelerin Kurulumuza 

iletilmesinden sonra konunun görüşülebileceğine, tescilli yapıya ait iç avlu çatısının onarımı ve 

merdiven basamaklarının traverten malzeme ile yenilenmesi taleplerinin ise Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama 

esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza 

iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait tescilsiz 

binalardaki onarım taleplerinin ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince uygun olmadığına karar verildi.  

 

 

    

 

 


