
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Lamas Kanyonu’nun korunması, arkeolojik zenginliğinin, kültürel mirasının gelecek 

nesillere aktarılması; yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği bir alan haline 

getirilmesinin yollarının araştırılıp bulunması, konuyla ilgili tüm yasal değişikliklerin yapılması 

ve bu amaçla da Lamas Kanyonu Milli Park ilan edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve 

İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 

ederiz. 16.06.2020 

         

                         Alpay Antmen  

                     Mersin Milletvekili   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     GEREKÇE  

Doğal güzelliklere, tarihsel ve kültürel mirasa ve arkeolojik zenginliklere sahip Lamas (Lemas-

lamos) Kanyonu, Mersin İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Erdem’li ve Silifke İlçe 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Kanyon içerisinden Limonlu Çayı geçmekte ve bölge hem 

yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. 

Bunun yanında balık tutma, kaya tırmanışı, piknik yapma ve kamp kurma gibi imkanlarının 

olduğu Lamas Kanyonu’nda değişik bitki türleri ve hayvan çeşitleri bulunmaktadır. 

Ancak içerisinde nehir, su kaynakları bulunan, arkeolojik zenginliği ve doğal güzellikleriyle 

bilinen Lamas Kanyonu girişinde bazı kişiler bölgeyi gezmek isteyen vatandaşlardan zorla giriş 

ücret almaktadır.  

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 olumsuz sonuçlar 

doğurabilecek şekilde mangal ve ateş yaktıkları gözlenmiştir.  Bununla birlikte, bölgenin 

önemli kısmı birinci derecede arkeolojik sit alanı statüsündedir.  Kanyon 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. 

Türkiye’de milli park tespiti için ön görülmüş kriterler, milli park olarak ayrılan alanların sahip 

olması gereken nitelikler; 12.12.1986 tarih ve 19309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli 

Parklar Yönetmeliği’nin 6. Maddesi’nde belirtilmiştir. Lamas Kanyonu, doğal güzelliği, 

tarihsel ve kültürel yapısı ve arkeolojik değerleriyle yönetmelikte yer alan kriterlerin tamamını 

fazlasıyla karşılamaktadır. Lamas Kanyonu; milli ve milletlerarası seviyede özellik ve önem 

taşımakta ve değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle ıslah edilebilir 

değerleri içinde barındırmaktadır. Kanyon, gelecek nesillerin miras olarak devralacakları ve 

sahip olmaktan gurur duyacakları bir zenginliğe sahiptir.  

Lamas Kanyonu’nun korunması, arkeolojik zenginliğinin, kültürel mirasının gelecek nesillere 

aktarılması; yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği bir alan haline 

getirilmesinin yollarının araştırılıp bulunması, konuyla ilgili tüm yasal değişikliklerin yapılması 

ve bu amaçla da Lamas Kanyonu’nın Milli Park ilan edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırma 

Komisyonu kurulması hem ülkemiz hem de insanlık açısından uygun olacaktır.  

 

 

 


