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Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mahallesi sınırları içerisinde Gömülgen-TilkiliGövez-Akpınar mevkiileri arasında mermer ocağı açılacak olan alana ulaşımı sağlamak
amacıyla yol çalışması yapılan alanda, Dolueyren Tepe’nin güneydoğusundaki tepe
yamaçlarında tespit edilen kültür varlıklarının bulunduğu alanın Kurul üyelerince yerinde
incelenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.07.2015 tarih ve
3885 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, alan doğrultusunda Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mahallesi sınırları içerisinde Dolueyren
Tepe’nin güneydoğusundaki tepe yamaçlarında bulunan alanın büyük bir bölümünün tarımsal
amaçla kullanıldığı, tarla sınırlarına duvarlar örülerek taş yığınlarının oluşturulduğu, niteliği
tanımlanamayan bir yapıya ait temel seviyesindeki duvar kalıntıları dışında başka mimari bir
bulguya rastlanmadığına,
Yüzeyde görülen mezar plakaları ve seramik parçalarının yanı sıra alanda in-situ
konumda olmayan lahit teknesi parçası ve lahit kapağının bulunduğu alanın tarımsal
faaliyetler sonucu büyük oranda tahribata uğramış bir nekropol alanı olduğunun anlaşıldığına,
Dolueyren Tepe’nin güneydoğusundaki tepe yamaçlarında mermer ocağı sahasına
ulaşımı sağlamak amacıyla açılan yolun bir bölümünün Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce
olumlu görüş verilen, bir kısmının ise görüş alınmayan ve kültür varlıklarının yer aldığı alana
yakın bir alanda açıldığının görüldüğüne,
Söz konusu nekropol alanının bir bölümünün Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve 1064 sayılı yazısı ile mermer ocağı
çalışmaları için olumlu kurum görüşü verilen saha içerisinde kaldığının anlaşıldığına,
Tüm bu hususlar doğrultusunda konu değerlendirildiğinde;
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mahallesi sınırları içerisinde Dolueyren
Tepe’nin güneydoğusundaki tepe yamaçlarında tespiti yapılan tanımlanamayan duvar bölümü
dışında mimari herhangi bir kalıntı içermeyen kültür varlıklarının ve nekropol alanı olarak
tanımlanan alanın 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda kararımız eki 1/25.000
ölçekli haritasında sınırları belirlendiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmesine,
Sit alanı içerisinde Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitlere ilişkin ilke kararı
koşullarının geçerli olduğuna,
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararının III. Derece Arkeolojik Sit alanlarına yönelik 3. maddesinin (f) bendinde,
“bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocaklarının açılmaması, …” hükmü belirtildiğinden III. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde
mermer ocağı açılamayacağına, sit alanı dışında mermer ocağı faaliyetinde bulunulması
durumunda III.Derece Arkeolojik Sit Alanına ilke kararı gereği herhangi bir müdahalede
bulunulmamasına, malzeme dökülmemesine,
Söz konusu mermer ocağı işletme sahasının yeni tescil edilen III. Derece Arkeolojik
Sit Alanında kalan bölümünde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nün 20.03.2014 tarih ve 1064 sayılı yazısıyla verilen olumlu görüşün dikkate
alınmaması gerektiğine,
../.
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III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen alana yönelik 2863 sayılı yasanın 17.
maddesi gereği Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının belirlenmesine ilişkin
çalışmanın Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanarak
Kurulumuza iletilmesine,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve
1064 sayılı yazısı ile olumlu görüş verilen ancak bir kısmı nekropol alanı içerisinden geçtiği
görülen mermer ocağı ulaşım yolunun niteliği tam olarak tanımlanamayan yapı kalıntısı ile insitu konumunda olmayan mimari parçaların bulunduğu alana zarar vermediği ve yolun
Kurulumuzun 23.07.2015 tarih ve 3885 sayılı kararı öncesinde açıldığı da dikkate alındığında
söz konusu faaliyette bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına
gerek
görülmediğine karar verildi.
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