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Aydın İli, Karacasu İlçesi. Tepecik Mahallesi. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 102
ada 374 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde kalan tescilli kaya mezarı, Yaykın Mahallesi,
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 10! ada 2parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içinde kalan ve yolun
kuzey bitişiğindeki alanda yer alan yuvarlak planlı düzenlenmiş taşlarla çevrili tescilli 2 adet kaya
mezarı, kaya mezarının: I50m kuzeydoğusunda Bingeç Mahallesi sınırlarında bulunan ve tahrip
olmuş durumdaki tescilsiz kaya mezarı, mezarın yaklaşık 500 metre kuzeydoğu yönünde Bingeç
Mahallesi sınırlarında kalan ve özel mülkiyete air tapunun 126 ada I parsel nolu taşınmaz içindeki I.
Derece Arkeolojik Sit alanı ile yine aynı şirkete ait olup güneş enerjisi projesi yapılmak İstenen

Bingeç Mahallesi; tapunun 124 ada. I parsel. 126 ada I parsel, 128 ada 1parsel ve 129 ada 1parsel
ve çevresinde yapılan incelemeler sırasında: söz konusu taşınmazların geneli üzerinde dağılım

gösteren yerleşim alanları, işlikler, kaya mezarları, yapı duvar ve kalıntıları, sarnıç yapılan, çok
sayıda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı mimari bloklar, yoğun biçimde dağılmış halde
pişmiş toprak amorf seramik parçalan, tahrip olmuş mezar yapıları ve kaya mezarlarının tespit
edildiği alanlar ile İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 03.07.1996
tarih ve 6002 sayılı karan ile tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit alanının ve etrafı dairesel planda
taşların sıralanmasıyla oluşturulmuş 2ayrı alandaki kaya mezarlarının haritadaki gösterimi ile gerçek
yeri arasında farklılıklar olduğu gerekçesiyle konuya ilişkin bölgedeki korunması gerekli taşınmaz

kültür varlığı alanların zeminde görülerek hatalı işlemlerin düzenlenmesi ve alınabilecek önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Kurulumuzca yerinde inceleme yapılması talebine ilişkin; Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 8.12.2015 tarih ve 6752
kayıt nolu rapor ve ekleri ile Kurulumuzun 24.12.2016 tarih ve 4478 sayılı yemde inceleme
yapılmasına İlişkin karar okundu. Kurulumuzca lüm bilgi ve belgeler İle yerinde yapılan İncelemeler

ve görüşmeler sonunda;

Aydın İli. Karacasu İlçesi. Bingeç Mahallesi, tapunun 126 ada I parsel nolu taşınmaz içinde
kalan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 3.7.1996 tarih ve 6002
sayılı karan ile tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan zeminde yerinde
yapılan incelemede; 2863 Sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı

bulunmadığı, aynca; aynı kurul kararıyla tescilli dairesel planlı 2 adet kaya mezanyla birlikle sÖz
konusu i. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının tescil haritasında yerlerinin geçmişte haritaya hatah
aplike edilmiş olduğu anlaşıldığından ilgili sit haritası, tescil karar ve tescil fişlerinde düzeltme
yapılması gerektiğine.
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Yaykın Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 101 ada 2 parsel numarasında

kayıtlı taşınmaz ve tescil harici alan içinde kalan ve yolun kuzey bitişiğinde yer alan dairesel planlı

taşlarla çevrili tescilli 2 adet kaya mezarı ile Bingeç Mahallesi: tapunun 124 ada. I parsel, 128 ada 1
parsel ve 129 ada I parsel ve çevresinde yayılım gösteren korunması gerekli tüm taşınmaz kültür
varlikiarmın ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarmca ortaklaşa

yapılacak arazi çalışması sonucunda hassas ölçümle koordinat listesinin çıkarılarak harita üzerine
aplike edilmesi ve hazırlanacak tescil önerisi ile 1. ve 111. Derece Arkeolojik Sit haritasının ilgili
Kurum görüşleriyle birlikte Kurulumuza iletilmesine, bu süreç içerisinde bölgede yapımı planlanan
enerji projesi de dahil olmak üzere her hangi bir fiziki ve inşai uygulamaya gidilmemesine.

Bölgede yer alan ve bütünlüğü bozulacak şekilde tahribata uğramış kaya mezarları nedeniyle;
Tepecik Mahallesi. Mülkiyeti Maliye Hazinesine aİt tapunun 102 ada 374 parsel numarasında kayıtlı

taşınmaz üzerindeki kalan tescilli kaya mezarının bulunduğu ortamda zarar görme ihtimali olduğu

gerekçesiyle yaklaşık 750m kuzeydoğu yakınında kalan tescilli 2 adet dairesel planlı kaya mezarmm
bulunduğu alana taşınması talebinin ise Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 15.10.2015
tarih ve 470 sayılı kararı gereğince uygun olmadığına karar verildi.
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