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Mersin İli, Mezitli İlçesi, Soloi-Pompeipolis Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde
imar paftalarında 34399 sokak olarak görülen alanda yol yapım çalışmaları sırasında ortaya
çıkan mezarların bulunduğu alanda önerilen sit derece değişikliği ve yine Soloi-Pompeipolis Antik
Kenti içinde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Milli Egemenlik caddesi ile sit alanı
dışında kalan Barbaros Hayrettin Paşa caddesinin kesiştiği alanda yol yapım çalışmaları
sırasında ortaya çıkan mimari buluntular doğrultusunda önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
sınırında genişleme talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.03.2013
gün ve 1450 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış bila tarihli
rapor, Kurulumuzun 26.12.2013 gün ve 3129 sayılı kararı ile  27.03.2013 gün ve 1990 sayılı
kararları, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.02.2014 gün ve 1108 sayılı yazısı
ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 17.02.2014 tarihli rapor, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü ve Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 21.07.2014 günlü rapor,
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

1-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Soloi-Pompeipolis Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit alanı
içinde imar paftalarında 34399 sokak olarak görülen alanda yol yapım çalışmaları sırasında
ortaya çıkan mezarların 2863 sayılı yasanın 6.maddesine göre kültür varlığı özelliği taşıdığı
anlaşıldığından mezarların bulunduğu alanın sit derecesinin 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
yükseltilmesine ve kararımız eki haritada alana ilişkin tespit ekibince önerilen sit sınırlarının
uygun olduğuna,

2- Soloi-Pompeipolis Antik Kenti içinde, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Milli
Egemenlik caddesi ile sit alanı dışında kalan Barbaros Hayrettin Paşa caddesinin kesiştiği alanda
yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan mimari buluntuların da 2863 sayılı yasanın
6.maddesine göre kültür varlığı özelliği taşıdığı  anlaşıldığından bu alana ilişkin kararımız  eki
haritada belirtilen Kurulumuzca düzeltilen genişletilmiş sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar
verildi.
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