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             Burdur İli, Bucak İlçesi Çamlık Beldesinde bulunan “Kremna Antik Kenti ve 
çevresinde” Yrd. Doç. Dr. Hüseyin METİN başkanlığındaki bir ekip tarafından, 08-

22.09.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmaları kapsamında,  
Taşyayla Köyü sınırları içinde kalan, Kaletepede tespit edilen gözetleme kulesi ve karakol 
olarak inşa edildiği düşünülen sur kalıntısı ve Karadiğin Taşı Mevkiinde yer alan sarnıç ve 
kayaya oyulmuş mekanların tescili ile Kremna Antik Kentinin yakınında açılmış olan mermer 
ocağının görüntü kirliliğine neden olduğu, ocaktan çıkan hafriyatın kentin bulunduğu tepenin 
yamaçlarına biriktirildiği ve ileriki dönemlerde aynı sorunlara yol açabilecek ocakların önüne 
geçilebilmesi amacıyla sit sınırlarının kentin bulunduğu tepeyi de kapsayacak şekilde 
genişletilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 28.11.2013 tarih 
ve 227558 sayılı yazısı ve eki Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanan 08.10.2013 tarihli 
yüzey araştırması sonuç raporu; söz konusu alanlarda ve Çamlık Beldesinde yapılan 
Dikmentepe ve Kilisetepe Mevkiilerinde yerinde inceleme sonucu Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Burdur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
14.01.2014 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
 Burdur İli, Bucak İlçesi, Taşyayla Köyü sınırları içinde kalan, Kaletepede tespit edilen 

gözetleme kulesi ve karakol olarak inşa edildiği düşünülen sur kalıntısı, Karadiğin Taşı 
Mevkiinde yer alan sarnıç ve kayaya oyulmuş mekanların ve Çamlık Beldesi, Dikmen Tepesi 
Mevkiindeki sarnıç ve yerleşim alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği 
şekliyle belirlenmesine, sit alanı içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli 
olduğuna;  
           Çamlık Beldesi, Dikmentepe Mevkiinde bulunan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kalan antik yol kalıntısının 
ise “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma alanının 
kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, koruma alanı içinde 
2863 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve 
inşai uygulamada bulunulmamasına; 
 Çamlık Belediye Başkanının sözlü açıklamalarında, Çamlık Beldesi Kilisetepe 
Mevkiinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Burdur Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen alana dair ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşü alınarak 1/1000 ölçekli İmar Planlarının hazırlandığı belirtildiğinden, 
konuya ilişkin bilgi ve belgelerle Belediye görüşünün iletilmesine, bu doğrultuda alanın 
Kurulumuz arkeolog üyeleri ile Burdur Müze ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca yerinde incelenmesinden sonra alana yönelik sit önerilerinin 

değerlendirilmesine;   
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            Kremna Antik Kentinin yakınında açılmış olan mermer ocağının görüntü kirliliğine 
neden olduğu, ocaktan çıkan hafriyatın kentin bulunduğu tepenin yamaçlarına biriktirildiği ve 
ileriki dönemlerde aynı sorunlara yol açabilecek ocakların önüne geçilebilmesi amacıyla sit 
sınırlarının kentin bulunduğu tepeyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin, ilgi yazı 
eki yüzey araştırması raporunda söz konusu alana ilişkin arkeolojik herhangi bir veriden 
bahsedilmemesi hususu da dikkate alınarak, kapsamlı bir sit irdeleme çalışması yapıldıktan 
sonra değerlendirilmesine, 
 Ayrıca ;Kilisetepe ve Dikmentepe Mevkiilerinde yer alan arkeolojik kalıntıların, yakın 
çevresinde faaliyet gösteren maden ocağı çalışmalarından etkilenmemesi için ilgili 
kurumlarca gerekli önlemlerin alınmasının tavsiyesine karar verildi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 








