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AYDIN

KARAR TARİHİ VE NO            :

Aydın İli, Söke, Germencik, Kuşadası ilçelerinde dağılım gösteren Söke RES rüzgar enerji santrali

projesi kapsamında yapılan arazi incelemeleri sırasında; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi,

İmecikler Mevkiinde 1382 no.lu parselin batı sınırına yakın konumda ve ormanlık alan içerisinde yayılım

gösteren ve içerisinde yapı duvar temel izleri ve yapı kalıntıları ile yoğun miktarda çatı kiremidi ve zemin

kaplama malzemesi olarak da kullanılmış pişmiş topraktan yapılma yoğun miktarda seramik kırıklarının

yer aldığı amorf seramik parçaları ve Geç Roma dönemine yerleşim kalıntıları ve yapı elemanlarının

bulunduğu alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında korunması

gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitini içeren; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 1649 kayıt numaralı rapor ve eki; öneri

sit fişi ve koordinat listesinin bulunduğu 1/1.000 ölçekli İmecikler Mevkii I. Derece Arkeolojik Sit haritası

ile konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Aydın İli, Söke, Germencik, Kuşadası ilçelerinde dağılım gösteren Söke RES rüzgar enerji santrali

projesi kapsamında yapılan arazi incelemeleri sırasında; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi,

İmecikler Mevkiinde 1382 no.lu parselin batı sınırına yakın konumda ve ormanlık alan içerisinde yayılım

gösteren ve içerisinde yapı duvar temel izleri ve yapı kalıntıları ile yoğun miktarda çatı kiremidi ve zemin

kaplama malzemesi olarak da kullanılmış pişmiş topraktan yapılma yoğun miktarda seramik kırıklarının

yer aldığı amorf seramik parçaları ve Geç Roma dönemine ait yerleşim kalıntıları ve yapı elemanlarının

bulunduğu alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması

gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/1.000 ölçekli sit

haritasında koordinat listesi belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle İmecikler Mevkii I. Derece

Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları

içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi gerektiğine karar verildi. 

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  


