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Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Mersinbeleni Mahallesi, Sançay Mevkiinde bulunan ve Aydın

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.04.2014 tarih ve 2668 sayılı karan ile
1/25000 ölçekli sit haritası üzerinde sınırları belirlendiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit
olarak tescil edilen alana ilişkin, kendilerine ait İR.5261 numarah ruhsat alanındaki kömür
rezerv alanında 1987 yılından beri madencilik faaliyeti yürüttükleri, madencilik faaliyetlerinin
rezerv sahasının tam ortasına tekabül eden yaklaşık 9000m2"lik alanın III. Derece arkeolojik sit
olarak tescil edilmesi faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği ve durma noktasına getirdiği, sit
alanı olarak belirlenen alanda çok seyrek kiremit parçaları dışında herhangi bir korunması

gereken yapı, yerleşim yeri, mezar, duvar gibi kültür varlıklan bulunmadığı, işletmelerinin ve
çalışanlarının mağdur olmaması, yaptıkları üretimde yüksek kamu yararı bulunması nedeniyle
Kurulumuzun 24.04.2014 tarih ve 2668 sayılı kararı ile tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit
Alanının yeniden incelenmesi, sit şerhinin kaldırılarak madencilik faaliyetlerine izin verilmesi
taleplerine ilişkin Latife YILMAZ vekili Saliha YILMAZ'ın 24.04.2015 tarih ve 2255 kayıt

numaralı dilekçesi, konunun Kurulumuzca yerinde yapılacak incelemeden sonra
değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Aydın Kültür Varhklarmı Koruma Bölge Kurulu'nun
07.05.2015 tarih ve 3840 sayılı kararı okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi.
28.05.2015 tarihinde Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme sonucunda;

Aydm İli, Koçarlı İlçesi, Mersinbeleni Mahallesi Sançay Mevkiinde bulunan
Kumlumuzun 24.04.2014 tarih ve 2668 sayılı karan ile tescil edilen IlI.(Üçüncü) Derece
Arkeolojik Sit Alanının yeniden incelenmesi ve sit tescil kararının kaldıniması talebine ilişkin;

28.05.2015 tarihinde Kurulumuzca yerinde yapılan incelemede, sit sınırlan içerisinde
arkeolojik yerleşime ait olabilecek herhangi bir mimari yapıya veya duvar izine rastlanmadığı,

yüzeyde seramik buluntulan seyrek de olsa mevcut olduğu, ancak bir bütünlük ve kültürel
katman oluşturmadığı, göçük nedeniyle oluşan kesitlerde de seramik buluntularına

rastlanmadığı görülmüş olup, yine de sit alanı içerisinde ilgili Müzesince sondaj kazısı

yapılarak sonuçlarına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesinde^ sonra konunun,
yeniden görüşülmesi gerektiğine karar verildi.
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