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AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2005 tarih ve 1501 sayılı kararıyla ilan edilen Laodikeia Antik

Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan, tapunun 293 ve 297 parsel numaralarında

kayıtlı taşınmazlar üzerinde; Kurulumuzun; 20.12.2012 tarih ve 1209 sayılı kararlarıyla yapımı

geçici olarak uygun bulunan Laodikeia kazı evinin; 28.03.2014 tarih ve 2636 sayılı kararı ile

yapımı uygun bulunan ve kazı evi paralelinde devam eden 5 m genişliğindeki yol kaplamasının;

22.11.2013 tarih ve 2203 sayılı kararımızla uygun bulunan su, elektik ve kanalizasyon hattına

ilişkin tüm uygulamaların; sonradan ortaya çıkan teknik sorunların çözülmesi amacıyla yapılan

küçük değişiklikleriyle birlikte Kurulumuz Kararlarına uygun olarak tamamlandığına ilişkin

Laodikeia Kazısı Başkanlığı’nın 27.10.2014 tarih ve 2014/120 sayılı yazısı ve eki fotoğraflar

üzerinden bildirilen uygulama sonuçlarınının uygun olduğuna, Kararımız ekinde sunulan

prefabrik kroki plan taslağı dikkate alınarak söz konusu kazı evine ilişkin ilgili Belediyesince

iskan izni verilebileceğine karar verildi.

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  

KARAR TARİHİ VE NO              :

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2005 tarih ve 1501 sayılı kararıyla ilan edilen Laodikeia Antik

Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan, tapunun 293 ve 297 parsel numaralarında

kayıtlı taşınmazlar üzerinde; Kurulumuzun; 20.12.2012 tarih ve 1209 sayılı kararlarıyla yapımı

geçici olarak uygun bulunan Laodikeia kazı evinin; 28.03.2014 tarih ve 2636 sayılı kararı ile

yapımı uygun bulunan ve kazı evi paralelinde devam eden 5 m genişliğindeki yol kaplamasının;

22.11.2013 tarih ve 2203 sayılı kararımızla uygun bulunan su, elektik ve kanalizasyon hattına

ilişkin tüm uygulamaların tamamlandığı ve uygulama aşamalarıyla birlikte sonuçlarınının

bildirildiği Laodikeia Kazısı Başkanlığı’nın 27.10.2014 tarih ve 2014/120 sayılı yazısı ve eki

fotoğraf ve prefabrik kroki palan taslağı uygulamasına dair son halini gösterir taslak ile Aydın

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.11.2014 tarih

ve 5680 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgelerle birlikte

yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;


