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Mersin Erdem’li ve Silifke İlçelerinin bölgesinde bulunan, içerisinde nehir, su kaynakları 

bulunan ve doğal güzellikleriyle bilinen Lemas Kanyonu girişinde bazı kişilerin bölgeyi 

gezmek isteyen vatandaşlardan zorla giriş ücreti aldığı tespit edilmiştir.  

Konuyla ilgili tepki gösteren vatandaşlar bugüne kadar birçok şikayette bulunmuş ancak bahsi 

geçen kişiler, kanyonu ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden zorla para almaya 

devam etmişlerdir. Vatandaşlar, kendilerinden zorla para isteyen bu kişilere tepki 

gösterdiklerinde bölgenin özel mülk olduğu yanıtını aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca içeriye 

giren bazı kişilerin bölgenin doğal yapısına zarar verebilecek ve ciddi sonuçlar doğurabilecek 

şekilde mangal ve ateş yaktıkları gözlenmiştir.  Bununla birlikte ayrıca bölgenin önemli kısmı 

sit alanı statüsünde olup birçok tarihi ve kültürel mirası içerisinde barındırmaktadır. Arkeolojik 

bir alana da sahip olan kanyonun korunması, doğal güzellikleriyle muhafaza edilmesi ve yerli 

ve yabancı turistlerle buluşturulması gerekmektedir. Ancak bu yaşananlar bölgenin 

tanıtılmasına engel olmakla birlikte; olumsuz bir imajı da beraberinde getirmektedir.  

Bu bağlamda; 

1 – Lemas Kanyonu girişinde vatandaşlardan zorla para alan kişiler kimlerdir? Bu kişiler 

hakkında gerekli işlemler neden yapılmamaktadır? Bu alınan para, haraç ve gasp değil midir? 

Nehir nasıl olarak özel mülk olabilmektedir? Bu kişiler hangi yasal dayanakla halen girişlerde 

para tahsil edebilmektedir? Bahsi geçen kişiler hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?  

2 – Lemas Kanyonu’nun olduğu bölgenin ne kadarı sit alanı içerisindedir? Bu sit alanlarının 

statüleri nelerdir? Kanyonun ne kadarı orman arazisi, ne kadarı tarım arazisi ve ne kadarı özel 

mülktür? Arazinin girişine sahip olmak kanyonun gerisinde kalan tüm bölgenin mülkiyet 

hakkını da bu kişilere mi verir? Kanyonun gerisinde kalan ve özel mülk olmayan yerlerin 

kullanımı, bu kişilerin iznine mi tabi tutulmuştur?  

3 – Lemas Kanyonu bölgesinde bulunan arkeolojik alanlar hangileridir? Kanyonun ne 

kadarında arkeolojik inceleme ve tarama yapılmıştır? Konuyla ilgili üniversiteler ve ilgili 

bölümleriyle işbirliği yapılmış mıdır?  

4 – Lemas Kanyonu içerisinde ciddi tahribatlara yol açabilecek mangal ve ateş yakılmasıyla 

ilgili ne tür önlemler alınacaktır?  

5 – Kanyonun doğal yapısının korunması, arkeolojik mirasının zarar görmemesi ve ziyarete 

gelen vatandaşların güven içerisinde bölgeyi gezmelerinin sağlanması için ne tür adımlar 

atılacaktır?  

6 – Buranın milli park olarak ilan edilmesi neden düşünülmemektedir?  


