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Karabük İli, Eflani İlçesi, Demirli Köyü, İnceöz Mahallesi, Değirmendere Mevkii'nin sit alanı veya 

2863 Sayılı Kanuna göre korunması gerekli başka yerlerden olup olmadığını soran Safranbolu Asliye 

Ceza Mahkemesi'nin 04.03.2014 gün ve Dosya No: 2014/97 Sayılı yazısı ile Karabük Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 17.03.2014 gün ve 12471488-641/341 sayılı yazısı eki Safranbolu 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/53 sayılı iddianamesi, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü'nün 02.04.2014 gün ve 304 sayılı raporu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 

05.05.2014 gün ve 20913469-101.29.02-252988 sayılı yazısı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü'nün 28.05.2014 gün ve 84901512/252/4914 sayılı yazısı, Eflani Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğü'nün 02.06.2014 gün ve 17071628-120.10/288 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.06.2014 gün ve 587 sayılı rapor formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

 Karabük İli, Eflani İlçesi, Demirli Köyü, Balıksırtı Mevkii, özel mülkiyette kayıtlı 110 ada, 7 ve 110 

ada, 8 parselde izinsiz kazı sonucu ortaya çıkan kültür varlığının yarım daire formunda Roma 

Dönemine tarihli mezar kalıntısı olduğunun anlaşıldığına sözü geçen kalıntının tescil edilmesine, söz 

konusu izinsiz kazı yapılan alanda görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin 

yetkililerce alınması gerektiğine, ayrıca sözü geçen alan ve çevresinde Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan yüzey araştırmasında;  Deretarla Mevkii, 119 ada, 35 

kayıtlı parselde kaya mezarı ve Elbiz Mevkii, 111 ada, 22 parselde kayıtlı merdivenli kaya tünelinin 

tespit edildiğinin anlaşıldığına, söz konusu kültür varlıklarının "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı" olarak tescil edilmesine bununla birlikte sathi kalıntılar ve çevresel gözlemler ile bilimsel 

varsayımlar ve topoğrafik açılardan yeterli niteliklere sahip söz konusu antik yerleşim alanının 

kararımız eki 1/4000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan 

tescil fişlerinin onaylanmasına; 

 

 Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Değirmenaltı Mevkii, 109 ada, 28 parselde kayıtlı mağaranın 

giriş bölümünde izlenen arkeolojik buluntular nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, ancak söz konusu mağaranın aynı zamanda taşıdığı doğal özellikler nedeniyle 

mağaranın korunması, kullanımı ve yönetimi hususlarında yetkili birim olan Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü'ne konunun bildirilmesi ve bu kurum tarafından mağaranın uzanımının 

belirlenmesine ilişkin çalışmaların hazırlanarak kurulumuza iletilmesinden sonra söz konusu mağaraya 

ilişkin koruma alanının belirlenebileceğine, 

 

Bu alanda 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 

kararında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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