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Burdur İli, Merkez İlçe, Necati ve Kurna Mahallelerinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 11.11.1994 tarih ve 2335 sayılı kararıyla tescil edilen, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 18.03.2022 tarih ve 13704 sayılı kararıyla sınırı sayısallaştırılarak koordinatlandırılan I. Derece
Arkeolojik Sit Alanının güneyinde, kısmen sit alanında kalan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kullanımındaki
alanda yapılan uygulamalar ile sit alanı sınırının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2022 tarih ve 13973 sayılı yerinde inceleme kararı, Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2022 tarih ve 1462931 kayıt numaralı uzman raporu, Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI ve Prof. Dr. Osman
ERAVŞAR tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 29.06.2022 tarih ve 1472473 kayıt
numaralı rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Burdur İli, Merkez İlçe, Necati ve Kurna Mahallelerinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 11.11.1994 tarih ve 2335 sayılı kararıyla tescil edilen, Kurulumuzun 18.03.2022 tarih ve 13704
sayılı kararıyla sınırı sayısallaştırılarak koordinatlandırılan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının güneyinde,
kısmen sit alanında kalan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kullanımındaki alanda yapılan uygulamalar ile sit
alanı sınırının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 13.05.2022 tarih ve 13971 sayılı kararımız sonrasında
yerinde yapılan incelemede, sit alanındaki tepe üzerinde yer alan kalıntılar ile eteklerinde yer alan geç dönem
yerleşim alanına ait kalıntıların alandaki yayılımları, yüzey incelemesi, çevresel gözlemler ve topoğrafik
değerlendirmeler dikkate alınarak sit sınırının yeniden belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı sınırının, söz konusu hususlar dikkate alınarak kararımız eki 1/5000 ölçekli sit paftasında
gösterildiği şekilde belirlenmesinin uygun bulunduğuna (olumlu),
Arkeolojik Sit Alanında Koruma Yüksek Kurulunun arkeolojik sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarının
geçerli olduğuna,
Sit Alanında tamamen ya da kısmen kalan taşınmazların ilgili Kadastro Müdürlüğünce Kurul
Müdürlüğüne bildirilmesine, bu işlem sonrasında taşınmazların tapu kayıtlarına tamamen ya da kısmen
kaldığına dair ilgili şerhlerin konulması, sit dışında kalan taşınmazların tapu kaydından şerhlerin
kaldırılmasının sağlanmasına,
2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği bu alanda her ölçekteki plan uygulamasının durdurulmasına, I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği “Aynen Korunacak I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak planlara işlenmesine ve ilgili Meclis kararıyla birlikte Kurulumuza
iletilmesine, ayrıca koruma amaçlı imar planının da hazırlatılarak Kurulumuza sunulmasına,
Bölgede kaçak kazı yapılmasının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla mahalli
kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alınmasına,
Söz konusu sit alanı dışında kalan uygulamaların ilgili Kurumlarca değerlendirilmesine karar verildi.

