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Denizli İli, Kale ilçesinde bulunan, Eski Kale İlçe yerleşim yeri olan, Taşmmaz Kültür ve Tabiat
Varlıkları Yüksek Kurulunun 12.04.1985 tarih ve 880 sayılı karan ile 1/25.000 ölçekli haritada smırlan

belirlenerek tescil edilen Tabae Antik Kentinin II Derece Arkeolojik Sit sınırlannın, Kurulumuzun 06.08.2010
tanh ve 3085 sayılı kararı ile 1/2000 ölçekli halihazır haritada sınırlan işaretlendiği şekilde I. ve III. derece
arkeolojik sit olarak sınırlan yeniden belirlenen, kısmen I. ve III. derece arkeolojik sit içerisinden ve İzmir II
Numaralı Kültür ve Tabiat VarItkIarmı Koruma Kurulu'nun 23.10.1991 tarih ve 2212 sayılı karan ile tescil
edilen Kale Mezarhklannm bir bölümünden ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarmı Koruma Bölge Kurulu'nun
15.05.2009 tarih ve 2124 sayılı karan ile tescilli köprü yapısın yakmından geçmesi planlanan Kale-Muğla

bölünmüş yol çalışmasına ilişkin Kurulunuzun 24.8.2012 tarih ve 916 sayılı karannda;"..Karayolu smırian

içerisinde yer alan 53 adet eski mezarın taşınmasının mümkün olmadığı belirtilerek, yol güzergahında eski mezar
yerlerini koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edildiği.." söz konusu karar doğrultusunda idarelerince
önceki projedeki platform genişliği 18m' ye düşürülerek, şu anda mevcut yol kotu yükseltilerek dolgu yapılması

ve şevlerde istinat duvan yapılarak eski mezar yerierini koruyacak şekilde revizyon yapıldığı, Muğla-Kale

yolunun Km:72+311.52 - 73+156.53 arasındaki uygulanması düşünülen revize proje yazılan ekinde
gönderildiği, yol yapım çalışmalarının yeni revize proje doğrultusunda değeriendirilmesinin talep edildiği

Karayollan Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 10.9.2015 tarih ve 180962 sayılı, 09.10.2015 tarih ve
197411 sayıh yazılan, Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlannm 08.10.2015 tarihli raporlan, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlannm 15.10.2015 gün ve 5455 kayıt numaralı raporian okundu. Ekleri incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Kale İlçesinde bulunan, bir bölümü Tabae Antik Kenti I. ve III. derece arkeolojik sit smırian
içerisinden ve kısmen 2582 parsel numarasında kayıtlı tescilli mezarlıktan geçen Kale Muğla Bölünmüş Yol
Projesinin Km:72+311.52-73+156.53 arası revize projenin uygun olduğuna, çalışmalar sırasında keskin şev

sınınnda kalan eski mezarlarm zarar görmesini engellemek üzere ilgili Belediyesince bu mezarlann uygun
alanlara taşınmasına ve şevle ilgili tehlike yaratmayacak ek önlemlerin Karayolları Bölge Müdüriüğü tarafından

alınmasına, tüm uygulamalann Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasma, yol kenarında yer alan tescilli roma
köprüsü ayaklarma zarar vermeyecek önlemlerin alınmasma, uygulama sonuçlarına ilişkin teknik rapor ve
fotoğraflanmn değeriendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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