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Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunun İ3.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis
Antik Kenti i. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içerisinde kalan; Kurulumuzun 28.02.2014
tarih ve 2536 sayılı kararı ve 17.04.2015 tarih ve 3834 sayılı kararıyla mimari uygulama projesi
uygun bulunan Kuzey Kapısı Ziyaretçi Kabul Merkezine ilişkin onaylı projesi gereğince yapılacak

saha kaplamaları sonrasında ortaya çıkabilecek olası sorunları engellemek amacıyla; mevcut zemin
kaplamasmın sökülmesi sırasında altta sonradan ortaya çıkan betonların kaldırılması ile sahada
yapılacak tüm kaplamaların altına lOcm'lik hasır çelik beton imalat yapılarak döşenecek olan
travertenlerin harçlı olarak döşenmesine ilişkin taleplerin iletildiği Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığının 17.11.2015 tarih ve E.10981 sayılı yazısı ve eki fotoğraflar ile Aydın

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 tarih ve
6164 kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve
görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunun 13.12.1980 tarih ve A-2587 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Pamukkale Hierapolis
Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırları içerisinde kalan; Kurulumuzun 28.02.2014
tarih ve 2536 sayılı kararı ve 17.04.2015 tarih ve 3834 sayılı kararıyla mimari uygulama projesi
uygun bulunan, Kuzey Kapısı Ziyaretçi Kabul Merkezine ilişkin onaylı projesi gereğince yapılacak alt
yapı kaplamaları sonrasında ortaya çıkabilecek olası sorunları engellemek amacıyla; mevcut zemin
kaplamasının sökülmesi sırasında altta sonradan ortaya çıkan betonların kaldırılması ve alanda
yapılacak tüm kaplamaların altma lOcm'lik hasır çelik beton imalat yapılarak döşenecek

travertenlerin harçlı olarak döşenmesine ilişkin taleplerin; kademeli eyime sahip alanda mevcut
durumda uygulama sonrasında bozulmaların yaşanacağı anlaşıldığından, talebin uygun olduğuna,

uygulamanın projesine uygun dolguyla altta taş döşeme yapılarak üzerine lOcm'lik hasırlı beton
imalat uygulamalarının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonuçlarına ilişkin

uygulama öncesi ve sonrasını içerecek şekilde çekilecek ayrıntılı fotoğrafların ve hşzıriana;:ak teknik
raporun Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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