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AYDIN

Aydın îli. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan ve tapunun I9I1Î-I9KII1 pafta, 578
ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Variıklarını Koruma Kurulu'nun
15.01.1997 tarih ve 6445 sayılı kararı ile sıra no: 23'de tescilli Aydın Lisesi ve Aydın Lisesine ait okul
binalarının, arşiv, konferans salonu İle ana binanın boya, badana, sıva ve çatı tamiratı İşlerinin

yapılması, arşiv binasında bulunan mescide lavabo monte edihnesi, tabanına laminant döşenmesi,

mescid odasına lavabo monte edilmesinin mümkün olmaması durumunda dışarıda bulunan çeşmelerin

üzerinin etermit ile kapatılması ve ana bina önünde bulunan mermer merdivenlerin granite çevrilmesine
yönelik taleplere ilişkin, Aydın Lisesi Müdürlüğü'nün 02.03.2016 tarih ve 158 sayılı ve 21.03.2016

tarih ve 202 sayılı yazıları ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Uzmanlarınca hazırlanan 23.03.2016 tarih ve 2042 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 19I!Î-19KI11 pafta, 578
ada, 1 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazlara ilişkin sıva, boya, badana, çatı kiremitlerinin

aktarımı taleplerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660
sayılı ilke kararı gereğince basil onarım kapsamında orijinal renk ve malzeme dokusu ile uyumlu olarak
ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceğine, çatı kiremitlerinin aktarılması esnasında çatı

konstrüksiyonda çürüyen ahşap doğrama bozulan saçak altı alınlıklarının değiştirilebileceğine, tescilli

ana bina giriş merdivenlerinin granit ile yenilenmesi taleplerinin uygun olmadığına, uygulamanın bej
renkli travarten ile yapılmasına, uygulamalar esnasında tescilli yapıların plansal ve mekansal
özelliklerinde değişikliği gidecek herhangi bir uygulamada bulunulmaınasına, uygulama sonuçlarına

ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, günümüzde müzik odası

olarak kullanılan mekanda su tesisatı ve lavabo uygulaması yapım taleplerinin basit onarım kapsamını

aşması, ayrıca; zemin döşemesinin laminat parke yapım taleplerinin ise zemin döşemesinin özgün
mozaik karo kaplamaya sahip olması nedeniyle uygun olmadığına, konuya ilişkin Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen
hükümler kapsamında başka alanda hazırlanacak projenin Kurulumuza iletilmesindei/sonra j<onunun
değerlendirileceğine karar verildi.
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