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Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Beldesi, Öteyüz Mahallesi, 5446 parselde kayıtlı Filyos 

Ateş Tuğla Fabrikasının bulunduğu alanın bir bölümünün 1.derece arkeolojik sit alanı bir 

bölümünün 3.derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin olarak Kdz. Ereğli 

Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün 30.07.2015 gün ve 431 sayılı yazısı eki 1/1000 ölçekli 

haritada öngürülen sit sınırlarının kabul edilmesine karar verilen  Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 03.12.2015 gün ve 2716 sayılı kararı, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı 

Müze Müdürlüğü'nün 22.02.2016 gün ve 62220857.160.02/114 sayılı yazısı ile Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.04.2016 gün ve 446 sayılı rapor 

formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

        Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Hisarönü Beldesi, Öteyüz 5446 parselde kayıtlı Filyos 

Ateş Tuğla Fabrikasının bulunduğu alana ilişkin Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Müze 

Müdürlüğü'nün 22.02.2016 gün ve 62220857.160.02/114 sayılı yazısı eki 1/1000 ölçekli 

haritada sınırları belirtilen alanın 1. (Birinci),  2. (İkinci) ve 3. ( Üçüncü) derece arkeolojik sit 

alanı olarak belirlenmesine, müze müdürlüğünce hazırlanan tescil fişlerinin onaylanmasına, 

        Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji San. Ve Tic. A.Ş'nin 

03.03.2016 gün ve 2016/148 sayılı yazısında 5446 parselde kayıtlı Filyos Ateş Tuğla 

Fabrikasında bazı bina ve sundurmaların eski olmasından dolayı yıkılma tehlikesi olduğunu 

ifade edilmiş olup söz konusu can ve mal güvenliği ile sit alanının zarar görmemesi için ilgili 

idarelerce ivedilikle önlem alınması ve alınan bu önlemlerin kurulumuza iletilmesine, 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün Kdz. Ereğli Müze 

Müdürlüğü'ne hitaplı 25.03.2016 gün ve 571 sayılı yazısı gereği, ivedilikle gerekli 

incelemeler yapılarak elde edilen bilgi ve belgelerle konunun koruma bölge kurulumuza 

iletilemesine, 

          Filyos Belediye Başkanlığı'nın 11.03.2016 gün ve 447711245.800.801.01-540 sayılı 

yazısında, iş bu kararımız eki haritada 3.derece arkeolojik sit alanında kalan çelik 

konstrüksiyon kil ambarın yıkım çalışmalarının ilgili belediyesince durdurulduğunun 

anlaşıldığına, 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Koruma Yüksek Kurulunun 

ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, 

korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında 

inşaî ve fizikî müdahalede bulunulmaması gerektiğine aksi takdirde söz konusu Kanun'un 

65.maddesi doğrultusunda izinisiz uygulamalara ilişkin yasal işlem başlatılabileceğinin 

ilgililere hatırlatılması gerektiğine karar verildi. 
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