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AYDIN

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes Antik Kenti'ne su

ileten, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11.03.2002 gün ve 10474 sayılı

kararı ile yeniden tescillenerek aynı Kurulun 12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla güzergası son

şeklini alan antik su yolu hattının 10m’lik koruma alanı içinde kalan, tapunun 2402 ada, 1 parsel

numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde Kurulumuzdan izin alınmadan inşaat ruhsatı düzenlenmesi, bina

temeli kazılması, ağaçların kesilmesi ve taşınmazdaki koruma alanında kalmayan bölümündeki temel

kazısında 17,5m’lik güzergahta açığa çıkmış olduğu tespit edilen tonozlu su yolunun tahrip edilerek

kalıntılarının alandan uzaklaştırılmasına ilişkin izinsiz uygulamaları yapan ve yaptıranlar hakkında yasal

soruşturma açılması gerektiğine, kazılan orta blok yapı temelinin tekrar kapatılarak eski haline

getirilmesine, güneydeki temel kazısında tahribata uğratılan tonozlu su sistemi hattının ve ayrıca toprak

altında devam ettiği kesitlerden anlaşılan tonozlu su yoluna ilişkin güzergahın; ilgili Müze Müdürlüğü

denetiminde ve ilgili Belediyesince araştırılarak 1/5000’lik haritaya aktarılıp Kurulumuza iletilmesinden

sonra imar planı tadiatı, imar durumu ve yeni yapılanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilebileceğine karar

verildi.
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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kuşadası-Selçuk yolu üzeri, Türkmen Mahallesi, Bayraklıdede Mevkii,

tapunun 22 L pafta, 2402 ada, 1 nolu parseline ilişkin, ilgili Belediyece düzenlenen yapı ruhsatlarıyla

yapılan inşaat çlışmaları sırasında antik su yoluna ait olduğu gerekçesiyle duvar izlerine rastlandığının

bildirildiği Kuşadası Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarih ve 11961

sayı ile 20.06.2014 tarih ve 13759 sayılı yazıları ve eki 3 adet yapı ruhsat belgesi, imar planı örneği,

kadastral pafta örneği ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes

Antik Kenti'ne su ileten ve ilk olarak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 30.05.1985

gün ve 1003 sayılı kararıyla tescillenmiş, sonrasında İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kurulu'nun 11.03.2002 gün ve 10474 sayılı kararı ile yeniden tescillenen ve aynı Kurulun

12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla son şeklini alan tescilli antik su yolunun kısmen güzergahının

bulunduğu hattın 10m’lik koruma alanı içinde kalan, tapunun 2402 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı

taşınmaz üzerinde; 30.05.2014 tarihinde mahallinde Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür V. ve Bölge Kurulu

Müdürünce yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan 25.06.2014 tarihli tutanak, bina yapmak üzere

Kurulumuzdan izin alınmadan inşaat ruhsatı düzenlenmesi, bina temelinin kazılması, ağaçların kesilmesi,

taşınmazın koruma alanında kalmayan bölümündeki temel kazısında 17,5m’lik güzergahta açığa çıkmış

olduğu tespit edilen tonozlu su yolunun tahrip edilerek kalıntılarının alandan uzaklaştırılmasına ilişkin tüm

izinsiz uygulamaların tespit edildiği; Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 25.06.2014 tarih ve 3204 kayıt numaralı

rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


