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AYDIN

Aydın İli, Efeler İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.06.2003 tarih ve 11730 sayılı karan ile tescilli
Kentsel Sit smırlan ile Aydın Kültür Varhklannı Koruma Bölge Kurulu'nun 27.09.2012 tarih
ve 983 sayılı karan ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı içerisindeki tescilli yapılar

ile tescilli yapıların koruma alanında kalan tescilsiz taşınmazlar üzerindeki binalarda, tescilli
yapılann, kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel, yapısal özellikleri ile
kentsel sit içersindeki tescilli yapı dokusu ve cephe karakterleriyle bütünleşemeyen ve tescilli
yapılann siluetini olımısuz yönde etkileyerek görüntü kirliliği oluşturan tabela düzenlemelerine
ilişkin, Efeler Belediye Başkanlığı'nın 30.06.2015 tarih ve 748-6440 sayılı yazısı, Aydın

Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 02.07.2015 tarihli raporu
okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler

sonucunda;

Aydın İli, Efeler İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve İzmir II Numaralı Külttlr ve
Tabiat Varlıklanm Koruma Kurulu'nun 25.06.2003 tarih ve 11730 sayılı karan ile tescilli
Kentsel Sit sınırlan ile Aydm Kültür Varhklannı Koruma Bölge Kurulu'nun 27.09.2012 tarih
ve 983 sayılı karan ile uygun bulunanKorumaAmaçlı İmar Planı ve sit alam dışındaki tescilli
yapılar ile tescilli yapıların komma alanında kalan tescilsiz taşınmazlar üzerindeki binalarda,
tescilli yapıların, kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel, yapısal özellikleri
ile kentsel sit içersindeki tescilli yapı dokusu ve cephe karakterleriyle bütünleşemeyen ve
tescilli yapıların siluetini olumsuz yönde etkileyerek görüntü kirliliği oluşturan tabela
düzenlemelerinin ilgili Belediyesi denetiminde altı ay içerisinde kaldınlarak, uygulamalann
Kurulumuzun 27.09.2012 tarih ve 983 sayılı karan ile uygun bulunan Koruma Amaçlı îmar
Planında belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlenerek uygulama sonuçlanna ilişkin

hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
belirtilen sürede izinsiz uygulamaların kaldınimaması halinde yasal soruşturma ^ılabijeceğine

karar verildi.
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