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Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Köprüalan köyü ile kısmen Kararkaya Köyü sınırlarında kalan ve

hakim tepe ile düzlük alanda dağılım gösteren, içerisinde Bizans Dönemi’ne ait kale ve etrafa

dağılmıĢ düzgün kesilmiĢ dikdörtgen yassı bloklar ve içerisinde kayaya oyulmuĢ sarnıç bulunan,

sur duvarlarıyla birlikte Helenistik ve Roma Dönemi yerleĢim karakteri gösteren arkeolojik

kalıntılar ile nekropol konumunda sık aralıklarla dağılım gösteren kaya mezarları ve antik taĢ

ocağından oluĢan kale ve arkeolojik yerleĢim alanının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olduğu gerekçesiyle I.

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 13.07.2012 tarih ve 3239 kayıt numaralı rapor

ve eki 1/25.000 ölçekli öneri sit haritası ile sit fiĢi ve ilgili Kurumlardan gelen kurum görüĢü

yazıları ile birlikte tüm bilgi ve belgeler incelenmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda;

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Köprüalan köyü ile kısmen Kararkaya Köyü sınırlarında kalan ve

hakim tepe ile düzlük alanda dağılım gösteren, içerisinde Bizans Dönemi’ne ait kale ve etrafa

dağılmıĢ düzgün kesilmiĢ dikdörtgen yassı bloklar ve içerisinde kayaya oyulmuĢ sarnıç bulunan,

sur duvarlarıyla birlikte Helenistik ve Roma Dönemi yerleĢim karakteri gösteren arkeolojik

kalıntılar ile nekropol konumunda sık aralıklarla dağılım gösteren kaya mezarları ve antik taĢ

ocağından oluĢan kale ve arkeolojik yerleĢim alanının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden,

kararımız eki tescil fiĢiyle birlikte 1/25.000 ölçekli haritada sınırları iĢaretlendiği Ģekliyle I. derece

arkeolojik sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan sit sınırı

içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi gerektiğine karar verildi.
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