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AYDIN

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Boyalık Mevkii’nde bulunan, Aydın Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2013 tarih ve 1470 sayılı kararıyla belirlenen,

Ambartepe III. Derece Arkeolojik sit alanında kalan, özel mülkiyete ait tapunun, 807 ada, 100 nolu

parsel numarasında kayıtlı taşınmazda zeminde kazı yapılmadan beton ağırlık üzerine tel çit çekilmesi

ve site görevlileri için 2.00x1.50 ölçülerinde tuvalet yapılması, 807 ada, 26 nolu parsel numarasında

kayıtlı taşınmazdaki bekçi evinin; güney cephesinde 3m x 3m x 2.5m ölçülerinde demir profil ayak

üzerine eternitli sundurma yapılması, kuzey yönünde kalan toprak zeminin akma yapmasını

engellemek için mevcut beton duvarın yükseltilmesi ve parsel numarası bulunmayan zemindeki

siteye ait mevcut kanalizasyon atıksu toplama merkezine gelen çöp ve katı atıkların engellenmesi için

kanal ve içerisine izgara yerleştirilmesine ilişkin taleplerin; ilgili belediyesinin uygun görüşüyle

birlikte Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.  

TOPLANTI TARİHİ VE NO       :  

KARAR TARİHİ VE NO            :

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Boyalık Mevkii’nde bulunan, Aydın Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2013 tarih ve 1470 sayılı kararıyla belirlenen,

Ambartepe III. Derece Arkeolojik sit alanında kalan, özel mülkiyete ait tapunun, 807 ada, 100 nolu

parsel numarasında kayıtlı taşınmazda zeminde kazı yapılmadan beton ağırlık üzerine tel çit çekilmesi

ve site görevlileri için 2.00x1.50 ölçülerinde tuvalet yapılması, 807 ada, 26 nolu parsel numarasında

kayıtlı taşınmazdaki bekçi evinin; güney cephesinde 3m x 3m x 2.5m ölçülerinde demir profil ayak

üzerine eternitli sundurma yapılması, kuzey yönünde kalan toprak zeminin akma yapmasını

engellemek için mevcut beton duvarın yükseltilmesi ve parsel numarası bulunmayan zemindeki

siteye ait mevcut kanalizasyon atıksu toplama merkezine gelen çöp ve katı atıkların engellenmesi için

kanal ve içerisine izgara yerleştirilmesi taleplerine ilişkin; Nötestik Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi

ÖRGÜT’ün 23.10.2014 tarih ve bila sayılı dilekçesi ve eki uygulamanın ne şekilde ve yerde

yapılacağını bildirir vaziyet planı ve çizimler ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28.10.2014 tarih ve 5327 kayıt numaralı rapor okundu. Tüm

bilgi ve belgeler ile ekleri birlikte incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


