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Kütahya ili, Simav İlçesi, Manisa İli, Demirci İlçesi ve Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi sınırları
ıçerisinde DSl 3 Bolge Müdürlüğtı tarafindan vapılnıası planlanan "Simav Barajı, SuIama ve

Malzeme Ocakları" projesine yönelik yapılan tespir çaIışması sonucu Kurulumuzun 07.0j 20l5 tarih

ve 4l89 sayılı karan ile tescil edilen. Balıkesir Kadastro Müdürlüğü ve Manisa Kadastro Müdürluğu
sorumluluk alanında kalan, ancak idari olarak hangi il sınırlannda kaldığı kesinleştirilemeyen l,

Derece Aıkeolojik Sit alanının idari durumuna ilişkin Genel Müdürİüğiimıizce Kadastro Genel

Müdürlüğü ile yçılan yıızışma sonucund4 alanın bir kısmınn Manisa İli sınırlan içinde kaldığı

belirtildiğinden, Balıkesir lli sınırları içinde kalan kısma ilişkin tescil konusunun değerlendirilmesinin
istendiği Kültür Varltkları ve Müzeler Genel Miidürlüğıi'nün l7.06,20l5 ıarih ve ll87ll saYılı yazısı.

Kurul Mıidıirltıgü ıJzııaılarının 22 07 20l 5 tarihli rap<ıru okundu. hazırlanan öneri siı paftası vc

dosyası incelendi, yapılan gorüşmeler sonucunda,
Kütahya ilı,'sl*r, ilçsi, Manisa İli, Demirci İlçesi ve Balıkesir İlL Sındırgı İlçsi sınırları

içerisinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafindan yapılması planlanan "Simav Barajı, Sulama ve

Malzeme Ocakları" iprojesine yönelik yapıtan arazi incelemesi sonucu, Kurulumuzun 07.03.2015 tarih

ve 4l89 sayıIı karaiİ ilİ tesci[ edilen l. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının, Manisa İli sınırları

içinde tescil edilen kısmının ipıal edilerek, Balıkesir İli. Sındırgı l|çesi, İzzettin Mahallesi, AkPlnar

Mevkii. J:]D()7('2 pafta. l]l ada..1l.42.4.j. -1.1. -15 parsellerde. ekti l/5000 ölçekli kadastral siı
paftasında ktışe koordinaı larıy la vcniden beIirlendiği şekliyle uygun olduğuna" ilan iŞlemlerinin

gerçekleştirilmesine, tescil edilen sit alanının projesinde öngörülen sulama alanları ve sulama boru

hatları dışında bırakılmasına karar verildi.
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