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            Zonguldak İli Devrek ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen tümülüse 
ilişkin 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerisini konu alan Kdz. Ereğli 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 20.08.2019 tarih ve E.683644 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünün 09.10.2019 tarih ve E.449132 sayılı yazısı, Devrek İlçesi Gümüşpınar 
Muhtarlığının 01.11.2019 tarih ve 15 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanının 04.11.2019 tarih ve E.486910 sayılı rapor formu okundu, ekleri ve işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 
              Söz konusu alana ilişkin Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 
20.08.2019 tarih ve 154 sayılı raporunda; Devrek İlçesi sınırlarıında yapılması planlanan trafo merkezi 
yeri için Gümüşpınar Mahallesi 63 nolu parselin seçilmiş olduğu ancak yapılan arazi incelemelerinde 
bitişiğinde yer alan 54 parsel üzerinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. 
maddesinde adı geçen taşınmaz kültür varlıklarından tümülüs alanı tespit edildiğinin; 
               Bu kapsamda hazırlanan 1/1500 ölçekli haritaya göre 1. ve 3. derece arkeolojik sit sınırlarının 
Devrek İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi 53, 54, 55, 56, 63 parseller ile İsmetpaşa Mahallesi 331 ada 36 
parseli kapsamış olduğunun anlaşıldığına, kararımız eki hazırlanan 1/1500 ölçekli haritada belirlenen 
sınırlar doğrultusunda bahse konu tümülüsün 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 54 parselin "Bir bölümü 1. ve 3. derece 
arkeolojik sit alanıdır" şerhi ile 53, 55 ve 63 parselin "Bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır", 56 
parselin 'Tamamı 3. derece arkeolojik sit alanıdır", İsmetpaşa Mahallesi 331 ada 36 parselin "Bir 
bölümü 3. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhlerinin konulmasına ve söz konusu alana ilişkin 
hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; 
             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. 
 
 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 


