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Antalya İli, Demre İlçesinde, Demre Çayının kuzeyindeki dağlık alanda Belören 
Mahallesi sınırlarında yapılan incelemelerde Dekman (Dikmen Tepe) ve doğusundaki bölgede 
tespit edilen antik yerleşim alanlarının tesciline ilişkin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2014 tarihli raporu, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 4183 sayılı yazısı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü İzin 
ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 27.02.2014 tarih ve 384003 sayılı yazısı okundu, ekleri ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Demre İlçesinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Tespit-Tescil programı kapsamında Demre Çayının kuzeyindeki dağlık bölgede 
başlatılan Belören Mahallesi çevresindeki antik yerleşim alanlarının tespit çalışmaları 
sonucunda hazırlanarak Kurulumuza sunulan bilgi ve belgeler Kültür Varlıklarını Koruma 
mevzuatı çerçevesinde değerlendirildiğinde; 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4. Maddesinde; 

I.Derece Arkeolojik Sitlerde; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 
özelliklerini yansıtan kent kalıntıları ile yerleşim alanları ve sosyal yaşama konu olmuş; 
taşınmaz kültür varlıklarına ait kalıntılar ve buluntuların veya bunu destekleyen taşınır kültür 
varlığı buluntularının yoğun olarak yer aldığı alanlardan olması, 

3.Derece Arkeolojik Sitlerde; ender rastlanılan buluntulardan ve/veya bilimsel 
araştırmalar, çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar sonucunda kültür varlığı veya 
kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması veya 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sitlerle 
etkileşim içinde ve bu alanların korunmasında uzun ya da kısa vadede kamu yararı olan 
alanlardan olması kıstaslarının getirildiğine, 

Türkiye’nin de taraf olduğu Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin 2. Maddesinde “Maddi izlerin gelecek kuşaklar tarafından incelenmek üzere 
korunması için, toprak üstünde ya da su altında görünür bir kalıntı olmasa bile, arkeolojik 
rezerv alanları oluşturulması”; 5. maddesinde “Arkeologlar, Şehirciler ve İnşaatçılar arasında 
sistemli bir dayanışma mekanizması oluşturmak suretiyle arkeolojik mirası tahrip etmesi 
muhtemel olan yapılanma planlarının değiştirilmesi, çevreye etki üzerindeki incelemelerin ve 

bunlardan kaynaklanan kararların, arkeolojik sitler ve çevrelerini göz önünde bulundurmasına 
dikkat edilmesi gerektiği”nin  belirtildiğine, 

Diğer yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 28.03.2014 tarih ve 
62747 sayılı yazısında özetle; madencilik faaliyetlerinden etkileneceği düşünülen arkeolojik 
sit alanlarının çevresinde, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit 
ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4. Maddesinin 

(d) bendinin 3.fıkrasında belirtilen kıstaslara uygun olması halinde III. Derece Arkeolojik Sit 
belirlenerek, alanda yapılacak uygulamaların, 2863 sayılı yasanın 57. Maddesi kapsamında 
658 sayılı ilke kararı doğrultusunda değerlendirilebileceğinin mütalaa edildiği şeklinde görüş 
bildirildiğine, 
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Bu kapsamda Demre Bölgesinin antik dönemdeki dağlık kırsal yerleşimlerindeki 

tarımsal üretim, demografik yapı, sosyal ve kültürel yaşantısını günümüze taşıyan taşınmaz 
kültür varlıklarına ait kalıntılar ve buluntular ile bunu destekleyen seramik parçaları gibi 
taşınır kültür varlığı buluntularının yoğun olarak yer aldığı; 

-Turanta Tepenin kuzeyinde bulunan alanda yeni tespiti yapılan yerleşim alanının  I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

-Yeni tespiti yapılan Zeytin Mahallesinin güneydoğu sınırındaki Dekman (Dikmen) 
Tepe antik dönem yerleşiminin, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 14.12.2007 tarih ve 2071 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescilli Zeytin Mahallesi yerleşim alanı ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilerek mevcut I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının genişletilmesine, 

-Yine aynı kurul kararı ile tescilli, Belören Mahallesi, Alakilise ve çevresi yerleşim 
alanı ile doğusunda yer alan antik yerleşim alanının bir bütün olarak değerlendirilerek mevcut 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının genişletilmesine, 

-Kurulumuzun 19.03.2013 tarih ve 1499 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescilli Karacaören, Günağı ve Yılanbaşı Mevkiindeki yerleşim alanlarının, Güneytarla 
ile Turanta Tepe arasında kalan bölgede tespiti yapılan yerleşim alanı ile Dişli Tepede tespiti 
yapılan yerleşim alanlarını içine alarak mevcut I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının 
genişletilmesine, 

Bahse konu mevcut tescilli ve tescili önerilen alanların güney ve doğusunu kapsayan 
bölgede bulunan, Kurulumuzun 17.02.2014 tarih ve 2405 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescilli, Belencik Mevkii, Karadiş Tepe ve Turant Asarı yerleşim alanı da 
dikkate alındığında; 

Tespit edilen antik yerleşim alanlarının antik dönemde oluşturulmuş tarım terasları ve 
patikalar ile bir bütünlük arz etmesi, bölgedeki yoğun bitki dokusunun bu bütünlüğü sağlayan 
muhtemel yapı kalıntılarının tespitini zorlaştırması nedeniyle yapılan çevresel gözlemler 
sonucunda kültür varlığı veya kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması, 

Bizans Döneminde bölgedeki en büyük altı metropolden biri olan Myra Antik 
Kentinin dağlık alandaki kilise ve manastır örgütlenmesinin bir parçası olan bölgenin Sionlu 
Aziz Nikolaos’un kurduğu manastırında içinde bulunduğu haç yolları üzerinde olması 
sebebiyle dinsel açıdan da önem arz etmesi, 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarıyla etkileşim içinde bulunması ve bozulmamış 
topoğrafik yapısı da dikkate alındığında alan bütünlüğünde korunmasında kısa ve uzun 
vadede kamu yararı olduğu düşünülen alanlardan olması nedenleriyle kararımız eki haritada 
işaretlenen Demre Bölgesi içinde benzer kırsal yerleşim tipolojisini gösteren antik yerleşim 
alanlarını bütünleyen alanın ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
28.03.2014 tarih ve 62747 sayılı yazısı da dikkate alınarak III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescil edilmesine, 
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I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarının 
geçerli olduğuna, Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 
uyarınca taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine, 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince 
Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının belirlenmesine yönelik Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılacak çalışmanın Kurulumuza iletilmesine, 

Belören Mahallesinin doğusunda yer alan Turanta Tepenin doğu sınırındaki tamamı 
yeni tescil edilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanında ve kısmen de I.Derece Arkeolojik Sit 
Alanında kalan, daha önce Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
16.09.2013 tarih ve 3337 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, henüz herhangi bir 
uygulamanın başlamadığı mermer ocağı işletme sahasında Koruma Yüksek Kurulunun 
arkeolojik sit alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca taş, toprak, 
kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 
toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine karar verildi. 

 

 

 

 




