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Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, HacıfeyzullahMahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi I. ve
III, Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 71 ada, 3 ve 4 parsel numaralarında
kalan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzca 29.01,2015 tarih ve 3500 sayılı ve 27.03.2015
tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzebildiği biçimde uygun bulunduğu vaziyet planı ve gezi
güzergahı projesine ilişkin uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması

istendiğinden ve Güvercinada içindeki sarnıcın yanında bulunan alanda ve gezi güzergahı ve
vaziyet planında kuzey sur duvarı dibinde olmak üzere yapılan kazı sonuçları ile sarnıç yapısına

ilişkin tespit sonuçlarının iletildiği Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.10.2015
tarih ve 5456 sayılı yazısı eki; Aydın Müze Müdürlüğü'nün 08.10.2015 tarih ve 1101 sayıh yazısı

eki; Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 06.10.2015 tarihli rapor ve Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 14.10.2015 tarih ve 5395
kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve
görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde bulunan Güvercinada Kalesi I. ve
III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 71 ada, 3 ve 4 parsel numaralarında
kalan taşınmazları kapsayacak şekilde Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3500 sayılı ve
27.03.2015 tarih ve 3760 sayılı kararlarıyla düzeltildiği biçimde uygun bulunduğu vaziyet planı ve
gezi güzergahı projesi kapsamında ilgili Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj ve tespit sonuçlannm
iletildiği Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 06.10.2015 tarihli raporun yapılan

değerlendirmesi sonucunda;
-Kuzey sur duvarı dibindeki kazıda ortaya çıkan her hangi bir kültür varlığı tespit

edilemediğinden bu kısım alandaki canlandınna platformunun mevcut zemin kotu dikkate alınarak

düzenlenmesine,

-Açık alandaki kazısı tamamlanan sarnıç alanının içinin kendi kazı toprağıyla tekrar
doldurularak taş dokusunun sergilenecek şekilde düzenlemesinin yapılabileceğine,

-Üzeri kapalı sarnıç yapısının mevcut durumda konservasyonunun yapılarak aynen
korunmasına, Tüm uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülebileceğine,

uygulama sonuçlanna ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğraflarının Kurulunuıza iletilmesine
karar veriidi.
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