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Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırlarında 2273 ve 2275 nolu sokaklarda
yapılan kazı sırasında ortaya çıkarılan suyolu ve havuz kalıntılarının korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edildiği ve alanda imar planı değişikliği yapılıp yapılmayacağının ilgili
Belediye ve Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılacak çalışmalarla birlikte
değerlendirilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.03.2012 tarih ve
443 sayılı kararı, alandaki arkeolojik çalışmaların tamamlanmasına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 19.07.2012 tarih ve 814 sayılı kararı, 6732 ada 1 parselde tamamlanan kazı
çalışmalarına ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.12.2015 tarih ve 12237
sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırlarında 6732 ada 1 numaralı parselde
yapılan sondaj kazısına ilişkin Kurulumuza sunulan bilgi, belgeler incelendiğinde;
6732 ada 1 numaralı parselin batısında yer alan 2273 ve 2275 nolu sokaklarda sondaj kazısı
sonucu ortaya çıkarılan su yolu ve havuz kalıntılarının Kurulumuzun 19.03.2012 tarih ve 443 sayılı
kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiğine,
Kurulumuzun 19.07.2012 tarih ve 814 sayılı kararı gereği 6732 ada 1 parselde yapılan sondaj
kazısında hamam, su yolu, havuz vb. kalıntılara rastlanıldığının anlaşıldığına,
Bütün bu hususlar doğrultusunda konu değerlendirildiğinde; 6732 ada 1 parselde tespiti
yapılan arkeolojik kalıntıların 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı
anlaşıldığından, söz konusu parselin ve yakın çevresinin daha önce korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilen 2273 ve 2275 sokaklardaki kültür varlıklarını da içine alacak şekilde I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 1/1000 ölçekli haritada
gösterildiği şekliyle belirlenmesine, Sit Alanı sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulunun
Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarının geçerli olduğuna, sit sınırının imar paftalarına işlenip
“Aynen Korunacak I.Derece Arkeolojik Sit Alanı” kararı getirilerek Belediye meclis kararıyla birlikte
Kurulumuza iletilmesine,
6732 ada 1 parselde açığa çıkan hamam, havuz vb. kalıntıların yüzeysel tahribatlarının
önlenmesi için üzerlerinin jeotekstil malzemeyle kapatılarak örtülmesi, söz konusu alanın yakın
çevresinde de arkeolojik kalıntılar olma olasılığına karşı 6732 ada 2 Parsel, 6211 Ada 1 Parsel, 6211
Ada 2 Parsel, 6733 Ada 1 Parsel, 6214 Ada 4 Parsel gibi imar ve yapılaşmaya açık parseller ile Park
alanı olarak ayrılmış parsellerde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai faaliyetleri öncesi Antalya
Müze Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesine,
Ayrıca 6732 ada 1 numaralı parselin daha önce imar planlarında yapılaşmaya açık bir alan
olması nedeniyle mağduriyetlerin önlenmesi için söz konusu sit alanı ve çevresini içeren imar planı
değişikliğinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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