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KARAR TARİHİ VE NO         :

Aydın Ġli, Kuşadası Ġlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıburnu Mevkiinde bulunan ve

tapunun 476 ada, 72 parsel numarasında kayıtlı, Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun

06/01/1984 tarih ve 40 sayılı kararı ile tescil edilen ve Kurulumuzun 21/03/2013 tarih ve 1469 sayılı

kararı ile sınırları son şeklini alan Neopolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde

kalan taşınmaz üzerinde plaj düzenlemesi, mevcut binaların tadilatı, portatif tuvalet ve duş, portatif

snack alanı, yeşillendirme ve dinlenme alanları, portatif su depoları ve pis su tankları yapılması

taleplerinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı

ilke kararı gereğince uygun olmadığına, taşınmaz üzerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanununa ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve

658 sayılı ilke kararına muhalefet edilerek Koruma Bölge Kurulu izni olmaksızın yapılan izinsiz

uygulamaları (50 cm yüksekliğinde istinat duvarı, duvar arkasında toprak dolgu, beton kaplama

alanlar ve bir adet yapı) yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, izinsiz

uygulamaların ilgili Belediyesi ve ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 30 gün içerisinde

kaldırılmasına, süresi içerisinde izinsiz uygulamaların kaldırılmaması halinde ilgililer hakkında da

suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verildi.

Aydın Ġli, Kuşadası Ġlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıburnu Mevkiinde bulunan,

Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 06/01/1984 tarih ve 40 sayılı kararı ile tescil edilen

ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/03/2013 tarih ve 1469 sayılı kararı ile

sınırları son şeklini alan Neopolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve

tapunun 476 ada, 72 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, plaj düzenlemesi, mevcut

binaların tadilatı, portatif tuvalet ve duş, portatif snack alanı, yeşillendirme ve dinlenme alanları,

portatif su depoları ve pis su tankları yapılmasının talep edildiği 24/06/2014 tarihli Mehmet Ata

GÖKAHMETOĞLU dilekçesi ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 21/07/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm

bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;


