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AYDIN 
 

Aydın İli, Didim İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Teichiussa Antik Kenti I.(Birinci) ve 

II.(İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, orman 

vasıflı, 101 ada 138 parselin güneyinden geçen Didim - Akbük asvaltının ekli çizimlerde 

gösterilen alanda, yağmur nedeniyle su birikimi ve suyun tahliye edilememesi nedeniyle 

taşkınlar meydana geldiği, her yağmur sonrası meydana gelen su taşkınları can ve mal 

güvenliğini tehdit ettiği ayrıca tahliye edilemeyen suyun mevcut yolu tamamıyla kaplaması 

nedeniyle trafik güvenliği açısından da telafisi mümkün olmayacak sorunlar ortaya çıktığı bu 

nedenle ekte belirtilen koordinatlar arasında gerekli yağmur suyu geçiş hattının Belediyenizce 

658 sayılı İlke Kararına göre zorunlu alt yapı çalışmaları kapsamında değerlendirilerek gerekli 

izinlerin verilmesine ilişkin Didim Belediye Başkanlığı’nın 19.11.2014  tarih ve 2623 sayılı 

yazısı, söz konusu talebin Kurulumuzda değerlendirilebilmesi için 658 sayılı İlke Kararı 

gereğince konuya ilişkin ilgili Müze Müdürlüğü görüşünün alınması gerektiğine ilişkin, Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.12.2014 gün ve 3745 sayılı yazısı, Milet Müze 

Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 824 sayılı yazılar, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 27.01.2015 tarih ve 492 kayıt numaralı  raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

           Aydın İli, Didim İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Teichiussa Antik Kenti I.(Birinci) ve 

II.(İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, orman 

vasıflı, 101 ada 138 parselin güneyinden geçen Didim - Akbük asvaltının ekli çizimlerde 

gösterilen alanda, yağmur sularının tahliyesine yönelik hazırlanan “Yağmur Suyu Geçiş 

Detayı” ve “Boykesit Planında” gösterildiği şekilde açılacak tahliye çukurunun Müze 

Müdürlüğünün belirleyeceği bilimsel yöntemlerle ve denetiminde 658 sayılı İlke Kararı 

gereğince uygun olduğuna, ancak mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın ilgili Kurumdan 

konuya ilişkin muvafakat yazısı alınmadan herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğine karar 

verildi. 

 


