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        AYDIN 

Denizli İli, Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri sınırları içinde yer alan , Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 10.12.1982 tarih ve A- 3988 sayılı kararı ile tescil edilen, İzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.02.1997 tarih ve 6551 sayılı kararı ile 

sınırları genişletilmiş, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.1.2007 tarih ve 

660 sayılı kararı ile sit sınırları son şeklini alan Laodikeia Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit  

alanının; I. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içinde ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 09.07.2009 tarih ve 2163 sayılı kararı ile onaylanan, Laodikeia Koruma Amaçlı imar planı 

içindeki alanda; yıldırım düşmesiyle doğal afete bağlı kentin güvenliğini sağlayan mobese ve sabit 

kameraların devre dışı kaldığı, kent içindeki birimlerde ciddi hasar meydana geldiği gerekçesiyle tekrar 

onarılan ve yenilenen mobese ve sabit kameraların, tüm tesisatının ve kazıda çalışanların, yapıların ve 

sistemin korunabilmesi için 5 adet paratoner kurulmasının talep edildiği Laodikeia Kazısı 

Başkanlığı’nın 12.02.2015 tarih ve 18 sayılı yazısı ve eki paratonerlerin yerleştirilmek istendiği yerleri 

gösterir plan örneği ile paratonerin gerekliliğine ilişkin Kazı Başkanlığı’nın Denizli Büyükşehir 

Belediyesine yazdığı 24.11.2014 tarih ve 131 sayılı yazı örneği ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 25.02.2015 tarih ve 1113 kayıt no.lu rapor okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Denizli İli, Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri sınırları içinde yer alan,  Aydın Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.1.2007 tarih ve 660 sayılı kararı ile sit sınırları son 

şeklini alan Laodikeia Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanının; I. Derece Arkeolojik Sit 

Sınırları içinde ve aynı Kurulun 09.07.2009 tarih ve 2163 sayılı kararı ile onaylanan, Laodikeia Koruma 

Amaçlı imar planı içindeki alanda; yıldırım düşmesiyle doğal afete bağlı kentin güvenliğini sağlayan 

mobese ve sabit kameraların devre dışı kaldığı, kent içindeki birimlerde ciddi hasar meydana geldiği 

gerekçesiyle tekrar onarılan ve yenilenen mobese ve sabit kameraların, tüm tesisatının ve kazıda 

çalışanların, yapıların ve sistemin korunabilmesi için Laodikeia Antik Kenti içerisinde ilk etapta 5 adet 

paratoner  kurulmasına ilişkin talebin uygun olduğuna, daha sonra zorunlu ihtiyaç duyulması halinde ek 

paratonerlerin yapılabileceğine, uygulamanın ilgili Kazı Başkanlığı denetiminde yapılarak, uygulama 

sonuçlarına ilişkin teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.  


