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Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıburnu Mevkiinde bulunan ve

tapunun 476 ada, 74 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, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararına

muhalefet edilerek yapılan izinsiz uygulamaları (ahşap kaplama güneşlenme alanları ve denize

bağlantı sağlayan merdivenler, ahşap kaplama üstü açık pist ve servis mekanları, restaurant, eğlence

ve müştemilat amaçlı birden çok yapı, yaya ve araçlar için kenarları bordürlü asfalt ve taş kaplama

yollar) yapan ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, izinsiz uygulamaların 30 gün

içerisinde ilgili Belediyesi ve ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına, izinsiz

uygulamaların kaldırılmaması halinde ilgili Belediye personeli hakkında da suç duyurusunda

bulunulması gerektiğine karar verildi.

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Yılancıburnu Mevkiinde bulunan ve tapunun, 476 ada, 74 parsel

numarasında kayıtlı olduğu ve 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, Jade Disco, Gece Klübü, eğlence ve şov merkezi, birinci derece tarihi sit

alanı üstünde yapılandığı, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı, hiçbir yerden izin alınmadığı bilinen,

suyu, elektriği, kanalizasyon, fosseptiği nasıl çözdüğü belli olmayan, Kuşadasının sadece kendisinin

olduğunu zanneden, bu konudaki birçok yetkinin belediyesinde olmasına rağmen hiçbir ceza

yaptırım uygulanmadan onbir yıldır faaliyetini sürdüren, belediye başkanlarının düğün bile yaptığı,

siyasilerin gelip gittiği, gece ikide havai fişek şenliği yapmaya başlayan, sabah dörde kadar

gürültülü müzik yapan, Kuşadasında kanun nizam işlemediği bir ülke imajı yapıştıran bir durum

mevcuttur, şeklinde iddiaların bulunduğu, iddialar gözönünde bulundurularak gerekli yasal

işlemlerin yapılmasının talep edildiği Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2014

tarih ve 4553 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Uzmanlarınca hazırlanan 22/07/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve

belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;


