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AYDIN

KARAR TARİHİ VE NO            :

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya üzerinde ve

çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 3 adet kaya

resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır işaretleri, Geç Roma

Dönemine ait sur yapıları, yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş toprak ve amorf seramik

parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; özel mülkiyete ait 200

nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan Mahallesindeki özel mülkiyete ait

103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği

taşıdığı tespitini içeren; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze

Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 28.10.2014 tarihli teknik rapor ve eki öneri sit fişi ve

koordinat listesinin bulunduğu 1/5.000 ölçekli Eğilmezkaya I. derece arkeolojik sit haritası ile konuya

ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya üzerinde ve

çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 3 adet kaya

resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır işaretleri, Geç Roma

Dönemine ait sur yapıları, yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş toprak ve amorf seramik

parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; özel mülkiyete ait 200

nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan Mahallesindeki özel mülkiyete ait

103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği

gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/5.000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek

sınırları işaretlendiği şekliyle Eğilmezkaya I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin

uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde her hangi bir uygulamaya

gidilmemesi ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması için söz konusu

sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan madencilik faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle durdurulması gerektiğine karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  


