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Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes Antik
Kenti'ne su ileten ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun

12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla son halini alan tescilli antik su yollarından bir
bölümünün içinde bulunduğu ve Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3497 sayılı kararı eki 1/1.000
ölçekli haritada sınırlan belirlendiği şekliyle tescili uygun bulunan ve yapı grubu "I. Grup Yapı"

olarak belirlenen Roma dönemine ait moloz taş örgülü su yolu yapısının içinde bulunduğu, özel
mülkiyete ait tapunun 2402 ada, 1 no.lu parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hangi yönden
yol bağlantısı kurulabileceğine konusunda izin verilmesinin talep edildiği Samet SÜZGEÇ'in
14.10.2015 tarihli dilekçesi, konuya ilişkin Kuşadası Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih ve 30500 sayılı görüş yazısı ve eki belgeler ile Aydın Kültür
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 6091
kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve
görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes Antik
Kenti'ne su ileten ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun
12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla son halini alan tescilli antik su yollarından bir
bölümünün içinde bulunduğu ve Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3497 sayılı kararı eki 1/1.000
ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle tescili uygun bulunan ve yapı grubu "I. Grup Yapı"

olarak belirlenen Roma dönemine ait moloz taş örgülü su yolu yapısınm içinde bulunduğu, özel
mülkiyete ait tapunun 2402 ada, 1 no.lu parsel numarasında kayıth taşınmaza ilişkin talep edilen
yol bağlantısının; su yoluna zarar vereceğinden planda taşınmazın doğu cephesinde yol olarak
gözüken güzergahtan yapılamayacağına, yol bağlantısının taşınmazın güneydoğu cephesinden
planlanarak sağlanmasının uygun olduğuna, yol bağlantısına ilişkin uygulamalar sırasında tescilli
su yolu yapısına zarar vermeyecek gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğine, uygulamanın ilgili
Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarla birlikte
Belediyesince hazırlanacak teknik raporun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesi
gerektiğine karar verildi.
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