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ToplantıYeri
AYDIN

Aydın ili, Söke İlçesi, Karakaya Köyü dahilinde bulunan ve Kurulumuzun 24.12.2015 tarih ve
4491 sayılı Kurul kararı eki 1/50.000 ölçekli haritada 48.939,13m çevre uzunluğuyla sınırlan çizilen
saha içindeki halen tespit işlemleri devam eden kültür varlığı alanların tahrip olmasını engellemek
için tespit ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu alanda hiçbir surette madencilik
faaliyeti yapılmamasına ve maden işletme taleplerinin uygun olmadığına ilişkin sınırlar içerisinde yer
alan; 26303 sicil numaralı Feldispat Maden Ocağı alanındaki 113 ada, 167 parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın; daha önce her türlü izinleri alınarak faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edilen ocak
alanındaki geçmişte üretilmiş ve taşımaya hazır halde bekletilen feldispat cevherinin sadece alandan
nakli konusunda gerekli iznin verilmesinin talep edildiği Alinda Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketinin 15.03.2016 tarih ve 2016/47 sayılı yazısı ve eki belgeler ile Aydın Kültür
Variıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23.03.2016 tarih ve 2040
sayılı rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve
görüşmeler sonucunda;

Aydın ili. Söke İlçesi, Karakaya Köyü dahilinde bulunan ve Kurulumuzun 24.12.2015 tarih ve
4491 sayılı Kurul kararı eki 1/50.000 ölçekli haritayla; korunması gerekli taşınmaz kültür variığma

ilişkin tespit ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar bölgede hiçbir surette madencilik faaliyeti
yapılmamasına ve maden işletme taleplerinin uygun olmadığına ilişkin belirlenen sınırlar içerisinde
yer alan; 26303 sicil numaralı Feldispat Maden Ocağı alanındaki 113 ada, 167 parsel numarasında
kayıtlı taşınmazın; daha önce her türiü izinleri alınarak faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edilen ocak
sahasında geçmişte üretilmiş ve taşımaya hazır halde bekletilen feldispat cevherinin nakline İlişkin
talebin uygun olduğuna; söz konusu ocak alanında ayrıca bir patlatma, yeni cevher çıkarılması yoluna
gidilmeksizin taşımaya hazır halde alanda bekletilen feldispat cevherin kamyonlara yüklenmek
suretiyle mevcut yol hattı üzerinden taşınmasıyla sınırii tutularak ilgili Müze Müdüriüğü ve
Belediyesi denetimi altında çalışmanın yapılabileceğine, uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin
hazırianacak teknik rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletihnesi
gerektiğine karar verildi.
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