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Antalya İli, Demre İlçesi, Demre Çayı Mevkiinde, orman sahası içerisinde yer alan, 
İR:200610013 ve İR:20610177 ruhsat numaralı sahalarda Antalya Mer.San.Tic.Ltd.Şti. 
tarafından mermer işletme faaliyetinde bulunulacağından, söz konusu sahalara orman izni 
verilmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak 
Şube Müdürlüğünün 27.02.2014 tarih ve 378989 sayılı ve 27.02.2014 tarih ve 378649 sayılı 
yazıları, her iki işletme sahasının yakınında yer alan tescilli sit alanı ve Taşınmaz Kültür 
Varlıklarına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 18.04.2014 tarihli raporu okundu, ekleri ile dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre Çayı Vadisinde, Bölgede yapılan 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; 

Üçüncü 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 Birinci ve İkinci Derece Arkeolojik 
Sitlerle etkileşim içinde ve bu alanların korunmasında uzun ya da kısa vadede kamu yararı 
olan alanlardan olması kıstasları 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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İR:200610177 Ruhsat No’lu çalışma sahasının I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarıyla 
etkileşim içinde bulunması, bölgedeki yoğun bitki dokusunun bu bütünlüğü sağlayan 
muhtemel yapı kalıntılarının tespitini zorlaştırması nedeniyle yapılan çevresel gözlemler 
sonucunda kültür varlığı veya kalıntısı bulunma olasılığı dikkate alınarak I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescilli Gözetleme Kulesi, Dereağzı Kilisesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı olarak tescilli Myra Su Yolu’nun üst kısmında açılacak mermer ocaklarının 
çalışmaları halinde bu kalıntıları tehdit olasılıkları da göz önünde bulundurularak kararımız 
eki 1/25000 haritada sınırları belirlenen alanların III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 

edilmesine,  

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 Alanlarına ilişkin 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince 
Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının belirlenmesine yönelik Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılacak çalışmanın Kurulumuza iletilmesine, 
     Ayrıca sit alanı sınırları dışında ancak tescilli su yolu güzergahının üst kotunda kalan 
İR:200610013 Ruhsat No’lu işletme sahasına ilişkin değerlendirilme yapılabilmesi için bu 
alanın alt kısmındaki su yolu güzergahının Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 28.06.2004 tarih ve 6341 sayılı kararı doğrultusunda Antalya Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca incelenerek inceleme sonucunun Kurulumuzda değerlendirilmek üzere 

iletilmesi gerektiğine, bu süre içerisinde söz konusu İR:200610013 Ruhsat No’lu işletme 
sahasında herhangi bir uygulamada bulunulmamasına karar verildi.     
           

 

 












