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         Karabük İli, Eflani İlçesi, Saraycık Köyü, Karabük Kültür Ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2007 gün ve 710 sayılı kararıyla taşınmaz kültür ve varlığı 

olarak tescil edilen antik dönem mezar odasının yakın çevresinde yapılacak yüzey 

araştırmasını konu alan söz konusu karar gereği 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan arkeolojik sit irdelemesini konu alan 

18.04.2014 gün ve 357 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

           Karabük Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2007 gün ve 

710 sayılı kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen mezar odasının, Karabük İli, 

Safranbolu İlçesi, Pelitören Köyü, 101 ada, 1 parselde kayıtlı Karaağaç Devlet Ormanında 

kaldığının anlaşıldığına, tescilli mezar odasının bulunduğu alan, tescil fişi ve diğer görsel 

belgeler yardımıyla tespit edilmiş olup Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünce gerçekleştirilen yüzey araştırmasında bahsi geçen mezar odasının bulunduğu 

alanın nekropol olduğunun anlaşıldığına, kararımız eki, 1/10000 ölçekli haritada belirtildiği 

şekliyle 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu 101 

ada, 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olduğuna 

dair kayıt konulmasına ayrıca söz konusu nekropol alanı çevresinde izinsiz kazı yapıldığının 

anlaşıldığına, izinsiz kazı yapanlar hakkında 2863 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem 

başlatılmasına bununla beraber söz konusu nekropol alanı ve çevresinde görülen tahribatın 

önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine,  

 

         Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları 

ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına 

ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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