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Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıbumu Mevkiinde bulunan. Taşınmaz

Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 06/01/1984 tarih ve 40 sayılı kararı ile tescil edilen ve Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/03/2013 tarih ve 1469 sayılı karan ile sınırları son şeklini alan
Neopolis Antik Kenti I. ve IIL Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan ve tapunun 476 ada, 74 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde hareketli, taşınabilir platform birimler halinde, 400X400 cm
boyutlarında ahşap birimlerin imalatı sağlanacak ve bir araya getirileceği, tüm taşınmaz yeşil alan olarak
mevcut haliyle kalacağı ve hiçbir şekilde inşai yada fiziki müdahalede bulunulmayacağı, bir kazı yada
benzeri montaj yada yıkma gibi iş ve işlemler gerçekleşmeyeceği belirtilerek dilekçe eki projeye ilişkin

gerekli iznin verilmesinin talep edildiği FM Deniz Limanı Turizm ve Gıda Işl. Ve San.Ltd.Şti.'nin

12/02/2016 tarihli dilekçesi gereğince alınan ve taşınmaza ilişkin alınan Kurul kararlarının gereğinin yerine
getirilip getirilmediğinin belirlenebilmesi için Kurulumuzca yerinde inceleme yapılması konulu Aydın

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/02/2016 tarih ve 4721 sayılı kararı gereğince yerinde
yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıbumu Mevkiinde bulunan ve tapunun 476
ada, 74 parsel numarasında kayıtlı, Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 06/01/1984 tarih ve 40
sayılı kararı ile tescilli Neopolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlan içerisinde kalan
taşınmaz üzerinde yerinde yapılan incelemelerde, taşınmaza ilişkin Kurulumuzun 23/07/2014 tarih ve 2962
sayılı kararı ile kaldırılmasına karar verilen izinsiz uygulamaların kaldınidığı ancak kenarları bordürlü asfalt
ve kilit parke döşemesinin kaldırılmadığı, Kurulumuzun 19/11/2015 tarih ve 4387 sayılı kararı gereğince

kaldınimasına karar verilen izinsiz uygulamaların (sahne yapısı, yürüyüş yolu ve yolun ahşap ve metal
gölgelikleri, beton temelli çelik konstrüksiyonlu tabelalar, tek katlı müştemilat yapılan, sahilde yer alan taş

duvar ve merdivenler, elektrik ve aydınlatma direkleri ve tenis kortları, vb.) kaldırılmadığı tespit edilmiş

olup, izinsiz uygulamaların tamamının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde, ilgili Belediyesince 90 gün
içerisinde kaldırılmasına, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, izinsiz uygulamaların kaldırılmaması halinde ilgili Belediyesi
hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğine, taşınmaz üzerinde hareketli, taşınabilir platform birimler
halinde, 400X400 cm boyutlarında ahşap birimlerin imalatına ilişkin konunun Kültür ve Tabiat Varlıklannı
Koruma Yüksek Kurulunun 04/03/1988 tarih ve 21 sayılı ilke kararı gereğince taşınn)aza ilişkin İdari

Mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.
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