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Toplantı Yeri
ANTALYA

Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Çavdır Mahallesi, Köyiçi
Mevkiinde 159 ada 212 nolu parselde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen hafriyat çalışmaları sırasında
bir mağara tespit edilmesi ve içinde izinsiz define arandığının Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı
tarafından bildirilmesi üzerine; söz konusu alanda Demre Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
gerçekleştirilen kurtarma kazısı ve sondaj çalışmaları sonucu açığa çıkartılan Roma Dönemi oygu
mezarın “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesi ve koruma alanı önerisi ile
köy içi ulaşımı sağlayan asfalt yolun altında kalan söz konusu mezarın yolu kesmesi nedeniyle tüm
belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra korunmasına yönelik olarak üzerinin kapatılması ayrıca
ulaşımı sağlayan mevcut başka bir yol bulunmaması nedeniyle yolun tamamının kullanılabilmesi
konusuna ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih ve
65543643/160-6127 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Çavdır Mahallesi, Köyiçi
Mevkiinde 159 ada 212 nolu parselde izinsiz define aranan yerin Roma Dönemi oygu mezarı olduğu,
söz konusu mezarın köy içi ulaşımı sağlayan asfalt yolun altında kaldığı, ulaşımı sağlayan mevcut
başka bir yol bulunmaması nedeniyle tüm belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra korunmasına
yönelik olarak mezarın üzerinin kapatılmasının Demre Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporunda
belirtildiğine,
Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde söz konusu oygu mezarın 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6.
maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tescil
edilmesine, koruma alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine,
koruma alanı içinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi
bir fiziki ve inşai uygulamada bulunulmamasına, koruma alanının imar paftalarına işlenerek Belediye
meclis kararıyla birlikte Kurulumuza iletilmesine, alanda tekrar kaçak kazı v.b. aykırı uygulamalar
yapılmasının önlenmesi amacıyla mahalli kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine,
izinsiz ve aykırı uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Yasaya muhalefetten
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu Antalya Valiliği il Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün yazısından anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek
görülmediğine,
Diğer yandan oygu mezarın köy içi ulaşımını sağlayan yol üzerinde bulunması ve ulaşımı
sağlayan başka yol bulunmaması nedeniyle tüm belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra içinin ve
üzerinin Demre Müze Müdürlüğü tarafından kapatılmasına, alternatif başka bir yol güzergahı
araştırılarak ulaşım için kalıcı bir çözüm oluşturulmasına,
Ayrıca alanda aynı özellikte başka mezarlarda olabileceğinden alan çevresindeki hafriyat
çalışmalarının Demre Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması gerektiğinin ilgili kurumlara
tavsiyesine karar verildi.
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