Yeniflehir
Baflnarlar Kalesi
Bekdemir Mevkii Ören Yeri
Emirler Ören Yeri ve Kent Orman› Sergi Salonu
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Mitralyöz Tepe'nin eteklerinde
Emirler Ören Yeri yak›n›ndaki
de ma¤ara yerleflimi olabilecek izlere
ve Kent Orman› rastlanmaktad›r.
Sergi Salonu
Bekdemir Mevkii
ersin'in 12 km. kuzeybat›s›ndad›r.
Ören Yeri
Orman Bölge Müdürlü¤ü tarf›ndan
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Kent Orman› Projesi kapsam›nda
gerçeklefltirilen çal›flmalar s›ras›nda ortaya
ç›kan mezar buluntular› üzerine Mersin
Müzesi taraf›ndan gerçeklefltirilen
kurtarma kaz›s› sonucunda burada bir
Hellenistik-Geç Roma- Erken Bizans
Dönemleri'ne ait yerleflimlerin oldu¤u
ortaya ç›km›flt›r. Çevrede görülebilen
kal›nt›lar
aras›nda
plan›
tam
anlafl›lamayan temel izleri, ifllikler, ana
kaya düzeltilerek yap›lm›fl olan iki
taraf›nda kanallar› bulunan antik bir yol,
toplu mezar alan›, lahitler, sarn›ç
say›labilir. Mezarlardan ç›kart›lan ve ‹.Ö. 1.
yüzy›la tarihlenen tek kulplu testi,
unguentarium ve iki adet küçük tabak
müzeye nakledilmifltir. Kent Orman›
giriflinde ahflaptan yap›lan küçük bir
mekanda çeflitli böcek ve kelebek türleri
ile yaban hayat›na ait baz› kufl türlerinin ve
tan›t›m foto¤raflar›n›n yer ald›¤› bir sergi
salonu yap›lm›flt›r. ‹çerisinde 5 km.'lik
yürüfl parkuru da olan bu alanda hem
spor yapmak hem de antik kal›nt›lar› ve
sergi salonunu gezerek keyifli bir zaman
geçirmek mümkündür.

ersin'in yaklafl›k 12 km.
kuzeybat›s›ndaki Emirler Köyü'ne
ba¤l› Büyük Gelicek Tepesi'nin
güneybat›s›nda yer alan ve Bekdemir
Mevkii ad›yla an›lan alan›n bat›s›nda yer
alan ören yeri kaçak kaz›ya maruz
kalm›flt›r. Ören yeri içerisinde özellikle ana
kayaya oyulmufl üzüm ezme tekneleri, s›v›
toplama tekneleri, bir sarn›ç ile yüzeyde
Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri'ne
ait band›rma tekni¤iyle yap›lm›fl seramik
parçalar›, büyük depolama küplerine ve
amphoralara ait dip, kulp ve a¤›z parçalar›
yo¤un bir flekilde görülmektedir.
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Baflnarlar Kalesi
ersin'in 15 km. kuzeybat›s›ndad›r.
Kent orman›ndan ç›k›p sola devam
edilen yolla ulafl›lmaktad›r.
Kuzucubelen'in kuzeydo¤usundad›r. Üç
taraf› vadiyle çevrili olup, do¤usu ormanl›k
ve da¤l›kt›r. Kesintisiz duvarlar›yla yedigen
plana sahip olan ve Orta Ça¤'a tarihlenen
kalenin üç kulesi bulunmaktad›r. Kalenin
bulundu¤u da¤›n eteklerinde kaya
mezarlar› ve ifllikler yer almaktad›r. Kale
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