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Aydın Ġli, Koçarlı Ġlçesi, Akmescit Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan ve üzerinde çam fıstığı

iĢleme tesisi yapılan taĢınmaza iliĢkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan

20/08/2013 tarih ve 4129 sayılı raporda, taĢınmaz üzerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılamadığı belirtildiğinden,

Kurulumuzca yapılacak herhangi bir iĢlem olmadığına karar verildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

Aydın Ġli, Koçarlı Ġlçesi, Akmescit Köyü köy içi mevkisinde bulunan tarihi kilise duvarı üzerine

çam fıstığı iĢletme tesisi yapılarak tarihi yapıya zarar verildiği belirtilerek, konu hakkında gerekli

soruĢturmanın yapılması Koçarlı Akmescit köylülerinin tarihsiz ve imzasız dilekçesi ile talep edilmiĢ,

konu hakkında gerekli incelemenin yapılabilmesi için söz konusu taĢınmazın pafta, ada ve parsel

bilgileri ile söz konusu taĢınmaz üzerinde kurulduğu bildirilen iĢletmeye iliĢkin bilgi ve belgelerin

iletilmesi Müdürlüğümüzün 10/12/2012 tarih ve 2791 sayılı yazısı ile talep edilmiĢ, yapının detaylı

fotoğraflarının iletilerek taĢınmaza ait bilgilerin kendilerinde mevcut olmaması nedeniyle ilgili Tapu

ve Kadastro Müdürlüğünden istenmesi Aydın Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme

Müdürlüğünün 24/12/2012 tarih ve 19388 sayılı yazısı ile talep edilmiĢ, konunun incelenerek gerekli

iĢlemlerin yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Müdürlüğünün 13/05/2013 tarih ve 92317 sayılı yazısı ile talep edilmiĢ, köy içerisinde bulunan

kilisenin tahrip edilip üzerine çam fıstığı iĢletmesinin kurulduğu, kilisenin duvarlarının sıvayla

kapatılıp kamuflaj edildiği, köyün eski isminin karakilise olduğu, delil olarak sıvanın kazınmasının

talep edilerek eski tarihli fotoğrafların iletildiği 17/07/2013 tarihli Fatih KARAYĠĞĠT dilekçesi ve

ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan

20/08/2013 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan

incelemeler ve görüĢmeler sonucunda;
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