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AYDIN 
 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Cuma Mahallesinde bulunan ve tapunun 201 ada, 19 parsel 

numarasında kayıtlı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

19.06.2002 tarih ve 10739 sayılı kararı ile tescilli, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 23.05.2013 tarih ve 1666 sayılı kararı ile ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü 

denetiminde yıkılan cephe duvarları ve çatıya ait molozların kaldırılması istenen ve uygulama 

sonrası mevcut durumu ile günümüzde çevre açısından tehlike arz ettiği belirtilen taşınmaza 

ilişkin, Efeler Belediye Başkanlığı’nın 14.10.214 tarih ve 3995-5537 sayılı yazısı, Aydın İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih ve 5705 sayılı yazısı, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 3081 sayılı yazısı, 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 05.11.2014 tarihli 

raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Cuma Mahallesinde bulunan ve tapunun 201 ada, 19 parsel 

numarasında kayıtlı Kurulumuzun 23.05.2013 tarih ve 1666 sayılı kararı ile ilgili Belediyesi ve 

Müze Müdürlüğü denetiminde yıkılan cephe duvarları ve çatıya ait molozların kaldırılması 

istenen ve uygulama sonrası mevcut durumu ile günümüzde çevre açısından tehlike arz ettiği 

belirtilen taşınmazın; can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden iç ve 

dış cephe beden duvarları ile yapı öğelerin ayrıntılı olarak çekim yönleri ile birlikte 

fotoğraflanarak katalog halinde belgelenmesinden sonra ilgili Belediyesi denetiminde 

yıkılabileceğine uygulama sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, Efeler Belediye Başkanlığı ve Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü arşivindeki bilgi ve belgelerden (rölöve, fotoğraf vb.) yararlanılarak Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararındaki 

proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında restitüsyon etüdüne dayalı olarak 

hazırlanacak aynı oturum alanında gabari ve cephe özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak 

rekonstrüksiyon projesinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.  
 

 

 

 

 


