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AYDIN

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan ve tapunun 409 ada, 4 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazda arkeolojik kazı sonucu ortaya çıkanlan antik su yolunun doğu

ucunda 650X600 cm'lik kısmının üzerinin iş makinası kullamlarak örtülmek suretiyle yol yapıldığı

ve antik su yoluna zarar verildiğinin tespit edildiğinin bildirildiği Aydın Müze Müdürlüğü

uzmanlannca hazırlanan 03/05/2016 tarihli raporun iletildiği Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 10/05/2016 tarih ve 2704 sayılı yazısı, konuyla ilgili Koruma Bölge Kurulu karan
alınıncaya kadar taşınmaz tlzerindeki antik su yolunda fiziki müdahale içermeyen can ve mal
güvenliğinin alınması ve antik su yolunun zarar görmesinin engellenmesinin ilgili Belediyesince
sağlanmasının talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20/05/2016 tarih ve 2220 sayılı

yazısı, yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan, su yolunun enine kesitinde iş makinesi ile
gerçekleştiği düşünülen bir tahribat meydana geldiğinin gözlemlendiği, tahribatın ne zaman, nasıl ve
kim veya kimler tarafından yapıldığımn tespit edilemediğini bildiren tutanağın ve fotoğrafların

iletildiği Kuşadası Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/05/2016 tarih ve 16452
sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlannca
hazırlanan 08/06/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan ve tapunun 409 ada, 4 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde arkeolojik sondaj kazısı sonucunda ortaya çıkanlan

suyolundaki izinsiz uygulamayı (suyolunun doğu ucunda, suyolunun 650X600 cm'lik kısmımn

üzerinin iş makinası kullanılarak örtülmek suretiyle yol yapılması) yapan ve yaptıranlar hakkında

suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verildi.
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