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Antalya İli, Serik İlçesi, Nebiler Mahallesi, Dorumburnu mevkiinde izinsiz hafriyat çalışması 

ve kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen seramikli alanın tesciline ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 20.10.2015 tarih ve 10239 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Serik İlçesi, Nebiler Mahallesi, Dorumburnu mevkiinde izinsiz hafriyat çalışması 
ve kaçak kazı yapılan alanda Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme 

sonucu hazırlanan raporda; 

Söz konusu alanın iki tepeden oluştuğu, güneydeki tepenin hafriyat alınarak neredeyse 
tamamının yok edilmiş olması nedeniyle bu tepede herhangi bir kültür varlığı olup olmadığının 

bilinemediği, kuzeyde yer alan tepe üzerinde ve eteklerinde tuğla, kiremit ve yoğun seramik 

parçalarının tespit edilmesi, tepenin Aksu Çayı ve antik kentlere yakın olması nedeniyle üretime 
dayalı küçük bir yerleşim alanı olarak değerlendirilebileceğinin belirtildiğine; 

Bu hususlar doğrultusunda konu değerlendirildiğinde,  

Antalya İli, Serik İlçesi, Nebiler Mahallesi, Dorumburnu mevkiinde tespit edilen ve yoğun 

miktarda tepe üzerindeki alanda yer alan seramik parçalarının başka bir alandan bu alana akma ya da 
taşınma ihtimali olmadığı da dikkate alındığında söz konusu alanın 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. 

maddelerinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

sınırlarının gösterildiği şekilde aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescil edilmesine, Arkeolojik 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 I. Derece Arkeolojik Sit alanlarına yönelik 1. maddesinde, “I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları” olarak 

tanımlandığından, “bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında 

aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 
yapılamayacağı…” ve aynı maddenin (ç) bendinde de, “bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. 

bulunduğunda alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmaması, …” 

hükümleri bulunduğundan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinden hafriyat alınamayacağına, 
Antik yerleşim alanındaki kaçak kazı çukurlarının Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılabileceğine, tekrar kaçak kazı yapılmasının önlenmesi amacıyla mahalli kolluk kuvvetlerince 

gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine, kaçak kazı yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı yasa 
gereğince suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 


