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     Karabük İli, Merkez İlçesi, Gölören Köyü, Asar Tepesi Mevkiinde, Maliye 

Hazinesi mülkiyetinde bulunan Orman Vasıflı 153 ada 1 parsel üzerinde açılması düşünülen 

Mermer Ocağı ile bu alanda tespit edilen kültür varlıkları için belirlenecek sit alanlarının 

kurul üyelerinden oluşan komisyon marifeti ile yerinde incelenmesini konu alan Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.03.2019 gün ve  5031 sayılı kurul kararı, 

ÇED sürecinin sonlandırıldığını konu alan Karabük Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü'nün 27.03.2019 gün ve E.212403 sayılı yazısı ile konu hakkında Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.05.2019 gün ve E.212403 

sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

     Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.03.2019 gün ve  5031 

sayılı kararı ile Karabük İli, Merkez İlçesi, Gölören Köyü, Asar Tepesi Mevkiinde, 153 ada 1 

parsel üzerinde açılması düşünülen Mermer Ocağı ile bu alanda tespit edilen kültür varlıkları 

için belirlenecek sit alanlarının kurul üyelerinden oluşan komisyon marifeti ile yerinde 

incelenmesinin istenildiğinin, ancak bu süreçte Karabük Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü'nün 27.03.2019 gün ve E.212403 sayılı yazısı ile  mermer ocağı açılması 

düşünülen alanın büyük bölümünün verimli orman alanlarını içermesi nedeniyle Karabük 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ÇED sürecinin 

sonlandırıldığının   anlaşıldığına,  

     Söz konusu alanda komisyon incelemesine konu ÇED süreci sonlandırıldığından 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.03.2019 gün ve  5031 sayılı  kararı 

ile istenilen komisyon incelemesine gerek kalmadığına, 

    Karabük İli, Merkez İlçesi, Gölören Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 

Orman Vasıflı 153 ada 1 parselde yer alan asar tepesinde kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada gösterildiği üzere, duvar kalıntıları, mezar, seramik parçaları vb. buluntuların yer 

aldığı alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ve bu alanın çevresinde seramik yoğunluğun 

devam ettiği alanın ise 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil 

fişinin uygun olduğuna, söz konusu parsele ilgili tapu müdürlüğünce gerekli şerhin 

verilmesine,  

     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. 

 

 

 

 

 



 


