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        AYDIN 

Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 

17/11/1978 tarih ve A-1370 sayılı kararı ile tescilli Süleymanbey Camisinin ve İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04/01/1989 tarih ve 535 sayılı kararı ile tescilli Şehitler Anıtının 

koruma alanında kalan ve tapunun 225 ada, 19, 20, 36, 39, 49 parseller ile, 227 ada, 5 parsel, 226 ada, 8 

parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar ile kamuya terk edilmiş taşınmazlar üzerinde bulunan Aydın Kent 

Meydanına ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/10/2014 tarih ve 3218 sayılı 

kararında, “… Kurulumuzun 23/01/2013 tarih ve 1302 sayılı kararı ile uygun bulunan mimari projesine 

aykırı olarak yapılan izinsiz uygulamaların (sentetik buz pisti üzerindeki çelik taşıyıcı ve membran örtü, 

seyir terası rampalarının çevresindeki demir korkuluk) 45 gün içerisinde kaldırılmasına …” denilmekte 

olduğu, seyir terası rampalarının çevresindeki demir korkulukların onaylı mimari projesinde mevcut olduğu, 

ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin korkuluklarla ilgili 46. maddesinde, “Her türlü binada, balkon 

ve teras etrafında, 5 „den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde kotu (0.90) mden az olan pencere 

boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az (0.90) m yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak 

korkuluk yapılması mecburidir” hükmünün bulunduğu, dolayısıyla kaldırılması istenilen korkuluklar can 

güvenliğinin sağlanması ve imar mevzuatında geçen hükümlere uyuşmadığı gerekçesiyle kaldırılmadığı, 

sentetik buz pist üzerindeki çelik taşıyıcı ve membran örtünün kaldırıldığının bildirildiği Aydın Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 5588 sayılı yazısı ve Aydın Kent 

Meydanında yer alan ticaret alanlarına ilişkin alan kullanımı taleplerinin mevcut kapalı alanlar içinde 

çözülmesine imkan verecek şekilde plan değişikliği yapılması konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde 

görüşüldüğü, konu ile ilgili meclis kararı ile, mevcut imar planlarının plan notlarında yer alan Aydın Kent 

Meydanına ilişkin 35. maddenin, “Aydın Kent Meydanında seyir terası olarak gösterilen alanların altı, ticari 

kullanımların tamamlayıcı unsuru niteliğinde olan müştemilat (WC, depo, mutfak, teknik kontrol odası, vb.) 

alanları olarak kullanılabilir” olarak tadil edilmesi ve alanın güneyindeki Bakı Seyir Terası Rampasının imar 

planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının uygun bulunduğu, 

tescilli yapılara cephe verilmesinden dolayı Müdürlüğümüze gönderilmesi ve alınacak karar doğrultusunda, 

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince yeniden görüşülmesine karar verildiği belirtilerek konuya ilişkin 

gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığının 18/12/2014 tarih ve 6426 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 24/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm 

bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 
 

Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan, tescilli Süleymanbey Camisinin ve tescilli Şehitler Anıtının 

koruma alanında kalan ve tapunun 225 ada, 19, 20, 36, 39, 49 parseller ile, 227 ada, 5 parsel, 226 ada, 8 

parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar ile kamuya terk edilmiş taşınmazlar üzerinde bulunan Aydın Kent 

Meydanına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin Kurulumuzca yerinde incelenmesinden sonra 

değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. 

  


