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Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 298 adada yer alan kültür 

varlığı olarak tescilli Cehennemağzı Mağaraların korunma alanı ve 1. derece arkeolojik sit 

alanı sınırlarının Tespit ve Tescil Yönetmeliği kapsamında kadastral haritalara aktarılması 

talebini konu alan 25/09/2017 tarihli Müdürlük Makamı havalesi ile konu hakkında Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının 27/09/2017 gün ve 829 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 298 adada yer 3 adet 

mağaranın ilk kez Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 

14/03/1986 gün ve 2131 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescillendiğinin, Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulu'nun 06/02/1987 gün ve 1252 sayılı kararıyla 

mağaraların korunma alanı belirlendiğinin, daha sonra Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu'nun 13/12/1988 gün ve 598 sayılı kararıyla korunma alanı sınırında 

değişikliğe gidilerek daraltıldığının ve bugünkü arkeolojik sit alanı sınırlarına çekildiğinin, 

yine Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11/06/1990 gün ve 1251 sayılı 

kararıyla bir önceki 598 sayılı kararda korunma alanı olarak belirlenen alanın "..... jeolojik 

devirlere ait ender oluşumlar içermesi, Bizans Döneminde misyonerlik merkezi olarak 

kullanılması, ilginç özellikleri ve güzellikleri" gerekçe gösterilerek  1. derece arkeolojik ve 

doğal sit alanı olarak tescil edildiğinin anlaşıldığına,  

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 Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

13/12/1988 gün ve 598 sayılı kararıyla tescilli mağaralar için belirlenen korunma alanı  ve 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11/06/1990 gün ve 1251 sayılı 

kararıyla belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

kadastral haritalara aktarıldığı  şekilde belirlenmesine, kararımız eki haritada 1. derece 

arkeolojik sit alanı ve tescilli mağaralar için belirlenen korunma alanı sınırında kalan 

parsellere ilgili Tapu Müdürlüğünce gerekli şerhlerin konulmasına, alanın doğal sit statüsü 

nedeniyle kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimine de gönderilmesine,  

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları 

ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke 

kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 

 

 

 

 

 



 


