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Aydın İli, Karacasu İlçesi, Tepecik Mahallesi. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 102 ada
374 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Egesan Mermer'e ait mermer ruhsat alanmda bulunan ve
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 24.10.2001 tarih ve 10193

sayılı karan ile tescilli kaya mezarının; Yaykın Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 101
ada 2 parsel nolu taşınmaz içinde kalan yuvarlak planlı düzenlenmiş taşlarla çevrili tescilli 2 adet
kaya mezarının yaklaşık 2 metre batı yönündeki boş alana taşınması amacıyla söz konusu kaya
mezarına ilişkin hazırlanan rölöve. restitüsyon ve restorasyon projeleri ile statik rapor
doğrultusunda hazırlanan kesme ve taşıma projesi ve çevre düzenleme projesinin sunulduğu

Karacasu Kaymakamlığı Afrodisias Müze Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 140 sayılı ile
06.06.2016 tarih ve 234 sayılı yazılan ve eki; Afrodisias Müze Müdürlüğü Uzmanlannca
hazırlanan 26.05.2016 tarihli rapor ve içeriğinde söz konusu kaya mezarının mevcut yerindeki
taşıdığı sorunlar değerlendirilerek taşınacağı yeni yerin önerildiği koordinatlı krokisi ile Aydın

Kültür Varlıklanm Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 16.06.2016 tarih
ve 4179 kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan görüşmeler

sonunda;

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Tepecik Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 102 ada
374 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Egesan Mermer'e ait mermer ruhsat alanında bulunan ve
İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklanm Koruma Kurulunun 24.10.2001 tarih ve 10193

sayılı kararı ile tescilli kaya mezannm; Yaykın Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 101
ada 2 parsel nolu taşınmaz içinde kalan yuvarlak planlı düzenlenmiş taşlarla çevrili tescilli 2 adet
kasnaklı kaya mezannm yaklaşık 2 metre batı yönündeki boş alana taşınmasına ilişkin hazırlanan

rölöve, restitüsyon ve restorasyon, taşıma ve çevre düzenleme projelerinin; söz konusu tescilli
kaya mezannm; Kurulumuzun 22.07.2015 tarih ve 4004 sayılı kararı ve Kültür Varlıklarını

Koruma Yüksek Kurulunun 15102015 tarih ve 470 sayılı karan gereğince; yerinde korunması

gerektiğinden talebin uygun olmadığına, kaya mezarının yerinde korunmasına yönelik
hazırlanacak projelerin değerlendirilmek üzere ivedilikle kurulumuza iletilmesi^gcrek^ğine karar
verildi.
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