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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

TOPLANTI tarihi VE NO

KARAR TARİHİ VE NO

KARAR

28.05.2015 - 97

28.05.2015 - 3904

09.15.208

Toplantı Veri
DİDİM

Aydın İli, Didim İlçesi. Akköy Mahallesi. Taşburun Mevkii, İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.06.2004 tarih ve 12779 sayılı kararı ile Ill.(Üçüncü) Derece
Arkeolojik Sit olarak belirlenen ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.11.2012
tarih ve 1!08 sayılı karan ile sit sınırlan son şeklini alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun
942 parsel numarasında kayıtlı taşınmazındaki III. Derece arkeolojik sit alanı içinde; Taşburun Balıkçı

barınağını kullanan balıkçı esnafının son dönemde yoğun yağışlarla tahrip olan toprak ulaşım yolu
nedeniyle ulaşımda oldukça zorluklar yaşadığı ve mağdur oldukları gerekçesiyle mevcutta kullanılan

stabilize toprak yol ile koordinatları verilerek hazırlanan yeni öneri yol güzergahının üzerinde hiçbir
kazı yapmadan, ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ve dolguyla tesviye edip daha kullanışlı hale
getirmesi için gerekli iznin verilmesinin talep edildiği Didim Kaymakamlığı'nın 26.05.2015 tarih ve
1292 sayılı yazısı eki, S.S.Akköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığmın 26.05.2015 tarihli dilekçesi
ve eki öneri yeni yol güzergahı krokisi ile Aydın Kültür Varlıklarmı Koruma Bölge KuruluMüdürlüğü
Uzmanlarınca hazırlanan 27.05.2015 tarih ve 2740 sayılı rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm
bilgi ve belgeler incelenerek yapılan görüşmeler sonucunda; ^

Aydın İli. Didim İlçesi, Akköy Mahallesi. Taşburun Mevkii, Aydın Kültür Varlıklannı Koruma
Bölge Kurulu'nun 22.11.2012 tarih ve 1108 sayılı kararı ile sit sınırları son şeklini alan, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait tapunun 942 parsel numarasında kayıtlı taşınmazındaki III. Derece arkeolojik sit
alanı içerisinde; Taşburun Balıkçı bannağının Akköy-Didim arası asfalt yola olan yeni bağlantı yolu
açılmasına ilişkin talebin; kararımız eki krokide belirtilen güzergahta dolguyla ve üzeri doğal taşla

kaplanarak geçici olarak açılmasının uygun olduğuna, barınağı asfaltla bağlantısının sağlandığı

mevcut stabilize toprak yolun ise geçici olarak kazı yapılmaksızın dolgu yapılmak suretiyle kullanışlı

hale getirilecek şekilde düzenlenebileceğine, tüm uygulamaların Koruma Amaçlı İmar Planı yapılarak

yeni yol güzergahları belirleninceye kadar ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ve ilgili Karayollan
Bölge Müdürlüğü ve Belediyesinden uygun görüş alındıktan sonra uygulanabileceğine, uygulama
sonucuna ilişkin teknik rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ka^ veı^i.
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