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           Antalya İli, Demre İlçesi, Gürses Köyü sınırlarında yer alan İR:200709857 ruhsat numaralı 
sahada 19,50 ha’lık alana yönelik Kurum görüşünün istendiği, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğünün 12.12.2013 tarih ve 5683 sayılı yazısı doğrultusunda alanda yapılan incelemelerde 
kısmen ruhsat sahası ile çalışma sahası içinde kaldığı tespit edilen, Çakalbayat-Eğridere boğazı 
arasında takip edilebilen antik yol kalıntısının tesciline ilişkin, Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.02.2014 tarihli raporu ve ekleri, Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.02.2014 tarih ve 402 sayılı yazısı 
okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Demre İlçesi, Gürses Köyü sınırlarında yer alan İR:200709857 ruhsat 
numaralı sahada 19,50 ha’lık alana yönelik Kurum görüşünün istendiği, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğü yazısı doğrultusunda alanda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde kısmen ruhsat sahası ile çalışma sahası içinde 
kaldığı tespit edilen, Çakalbayat-Eğridere boğazından Sura Vadisine açılan antik yol kalıntısının, 
2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. 
maddesi uyarınca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, koruma 
alanı sınırlarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna,  

Koruma alanı içinde 2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Kurulumuzdan izin alınmadan 

uygulamada bulunulmaması gerektiğine, koruma alanı içinde herhangi bir madencilik faaliyetinde 
bulunulamayacağına, 

Bölgede Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. 

maddelerinde tanımlanan kriterler dikkate alınarak tespit çalışmalarının yapıldığına; Tarihi, 

arkeolojik, doğal ve turizm potansiyeli olan bu alanları doğrudan etkileyen geçiş bölgelerinin de 
sit alanı ile birlikte uyumlu ve sağlıklı bir planlama alanı içinde korunmasına ve bu alanları 
olumsuz etkileyecek bir uygulamada bulunulmamasına, 

Ayrıca; açılması planlanan maden sahasının yakın çevresinde çok sayıda tescilli antik 
yerleşim alanının bulunduğu uzman raporundan anlaşıldığından, koruma alanı ve arkeolojik sit 
alanları dışında söz konusu bölgede ilgili diğer kurumlar tarafından madencilik faaliyetlerine 
ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, bahse konu alanda bir taş ocağı faaliyetinde bulunulmasının 
tescilli alanlara olası etkilerinin olabileceğinin de dikkate alınmasının ilgili kurumlara tavsiyesine 
karar verildi. 






