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Denizli îli, Tavas İlçesi, Ebecik Mahallesinde bulunan ve tapunun 986 ve 263 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan doğal yollarla açılmış ve suyun akışını kolaylaştırmak
için içi temizlenen kanalın kapatılmasının istendiği, yıllardır açık olan bu kanahn içinden saatte yaklaşık
30-40 m' su geçtiği, kanalm kapatılmasmm hem bahse konu taşınmazların hemde komşu arazilerin su
altında kalmasına neden olacağı, bu d^Timun maddi manevi olarak taşınmaz malikleri ile komşularına
büyük zararlar vereceği, bu kararm yerinde inceleme yapılarak tekrar gözden geçirilmesinin talep
edildiği Ülkü Meyvecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12/03/2015 tarihli dilekçesi. Müze Müdürlüğü
uzmanlarmca hazırlanan 13/03/2015 tarihli^ raporun iletildiği Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 20/03/2015 tarih ve 1436 sayılı yazısı, toprak kanalm kapatılması talebinin yazı ekinde
iletilen tutanak ve fotoğraflarda gösterildiği şekliyle hava şartlan nedeni ile kapatılamadığmın
bildirildiği Tavas Belediye Başkanlığının 23/03/2015 tarih ve 411 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın
Kültür Varhklannı ÎCoruma Bölge Kurulu Müdüriüğü Uzmanlarmca hazırlanan 15/04/2015 tarihli rapor
okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm'bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler
sonucunda;

Denizli ili,Tavas İlçesi, Ebecik Köyünde bulunan, Aydın Kültür veTabiat Varhklannı Koruma
Bölge Kurulunun 23/09/2010 tarih ve 3131 sayılı karan ile tescil edilen Karabelen Höyüğü 111. Derece
Arkeolojik Sit sınırlan içerisinde kalan ve tapunun 263 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki
toprak kanalm Denizli Valiliği, Î1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 17.02.2014 tarih ve 810 sayılı
yazısı ekinde iletilen 11.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporunda yeni açıldığı belirtildiğinden
konuya ilişkin Kurulumuzun 30.01.2015 tarih ve 3533 sayılı kararının geçerii olduğuna, Tavas Belediye
Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 411 sayılı yazısmda kanalın hava şartları nedeniyle kapatılamadığı

bildirildiğinden, kanalın 30 gün içerisinde ilgili.Müze Müdüriüğü denetiminde ilgili Belediyesince
kapatılmasına, kapatılmaması halinde ilgili Belediyesi hakkında yasal işlem başlatılabile*?eâine/karar
verildi.
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