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          Burdur İli, Bucak İlçesi, Belören Köyü sınırları dahilinde kalan, 201300045 numaralı 
mermer ruhsat sahası içinde mermer ocağı işletme ve pasa döküm ile enerji nakil hattı 
kurulması planlanan alana ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
24.03.2014 tarih ve 87229735-304.01/851 sayılı yazısı ve ekleri; alanda yapılan yerinde 
inceleme sonucu talep sahası içinde tespit edilen bir yapı kalıntısına ait duvar kalıntıları ve 
izlerini de kapsayacak şekilde talep sahasının güney sınırında Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 2931 sayılı kararı ile tescil edilerek 
koruma altına alınan Taşyayla Köyü İnarası Mağarası I. Derece Arkeolojik Sit Alanının 
sınırlarının genişletilerek güncellenmesine ilişkin hazırlanan 22.05.2014 tarihli Antalya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Burdur Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
 Burdur İli, Bucak İlçesi, Belören Köyü sınırları dahilinde kalan, 201300045 numaralı 
mermer ruhsat sahası içinde mermer ocağı işletme ve pasa döküm ile enerji nakil hattı 
kurulması planlanan alanın Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca yerinde incelemesi sonucu hazırlanan rapordan ve Kurulumuza sunulan bilgi ve 
belgelerden; 

 Belören Köyü sınırları dahilinde, 201300045 numaralı mermer ruhsat sahası içinde 

kalan talebe konu alanın Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
19.02.2009 tarih ve 2931 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınan Taşyayla Köyü 
İnarası Mağarası I. Derece Arkeolojik Sit Alanına yaklaşık 3-4 m mesafede olduğu ve söz 
konusu talep sahası içerisinde tespit edilen kısmen korunmuş bir yapıya ait duvar kalıntıları 
ve izlerinin 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; 
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 Söz konusu maden sahası içerisinde yer alan kısmen korunmuş bir yapıya ait duvar 
kalıntıları ve izlerinin bulunduğu yerin Taşyayla Köyü İnarası Mağarası I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı ile olan topografik bütünlüğü de gözönünde bulundurularak, I. Derece Arkeolojik sit 
alanı 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; 
 Söz konusu sit alanı dışında maden ocağı faaliyetinin yapılıp yapılamayacağı hususunun 
ise ilgili kurumlarca değerlendirilmesine karar verildi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




