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             Isparta İli, Sütçüler ilçesi, Yeşilyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan İR:62004 ruhsat numaralı 
saha içindeki 2.grup maden işletmesi talep edilen 25,6 ha’lık bölümün incelenerek gerekli işlemlerin 
yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2013 tarih ve 
52886439/32.08.21-237245 sayılı yazısı ve eki, alanda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu talep sahası içinde tespit edilen duvar yapısını da 
kapsayacak şekilde talep sahasının kuzeyinde yer alan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 10.02.1994 tarih ve 2132 sayılı kararı ile tescilli Sülüklü Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırlarının genişletilerek güncellenmesine ilişkin hazırlanan 21.03.2014 tarihli rapor okundu, ekleri ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
  Isparta İli, Sütçüler ilçesi, Yeşilyurt Köyü sınırları içerisinde İR:62004 ruhsat numaralı saha içinde 
2.grup maden işletmesi talep edilen 25,6 ha’lık bölümün Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelemesi sonucu hazırlanan rapordan ve Kurulumuza sunulan bilgi ve 

belgelerden; 

 Yeşilyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan İR:62004 ruhsat numaralı sahanın içerisindeki 25,6 ha’lık 
talep sahasının Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1994 tarih ve 2132 sayılı 
kararı ile tescil edilen, aynı karar ile sınırları 1/25000 ölçekli haritada koordinatsız olarak belirlenen  
Sülüklü Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanına yaklaşık 90 m mesafede olduğu ve  söz konusu saha 
içerisinde tespit edilen duvar kalıntısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. 

ve 6. maddeleri kapsamında kaldığının anlaşıldığına, 
 Türkiye’nin de taraf olduğu “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin” 2. 
maddesinde yer alan; Maddi izlerin gelecek kuşaklar tarafından incelenmek üzere korunması için, toprak 
üstünde ya da su altında görünür bir kalıntı olmasa bile, arkeolojik rezerv alanları oluşturulması ile 5. 
Maddesinde yer alan Arkeologlar, Şehirciler ve İnşaatçılar arasında sistemli bir dayanışma mekanizması 
oluşturmak suretiyle arkeolojik mirası tahrip etmesi muhtemel olan yapılanma planlarının değiştirilmesi, 
çevreye etki üzerindeki incelemelerin ve bunlardan kaynaklanan kararların, arkeolojik sitler ve çevrelerini 
göz önünde bulundurmasına dikkat edilmesi gerektiği hususları da dikkate alındığında, 
 Söz konusu maden sahası içerisinde yer alan duvar kalıntısının bulunduğu yerin Sülüklü Tepe 
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ile olan topografik bütünlüğü de gözönünde bulundurularak sit sınırının 
kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesine, Koruma Yüksek 

Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I-Ç maddesi 

kapsamında sit alanı içerisinde maden ocağı vb. ocak faaliyetlerinin yapılamayacağına, sit alanı sınırları 
içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi. 




