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         Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Süleymanlar Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ile yetki ve 

sorumluluğumuzda bulunan sit alanı sınırları dışında kalan, özel mülkiyete ait, tapuda 1068 ada, 5 parseldeki 

yapının tescilinin değerlendirilmesi talebini konu alan Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazı 

eki Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün 25.06.2019 tarih ve E.524598 sayılı yazısı ve eki 

25.06.2019 tarih ve 119 nolu uzman raporu, konuya ilişkin kurum görüşünün sorulduğu Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.07.2019 tarih ve E.552719-552693 sayılı yazıları, kurum 

görüşünün belirtildiği Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.07.2019 tarih ve E.10144 

sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2019 tarih ve E.434422 sayılı yazısı, Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2019 tarih ve E.468281 sayılı raporu, 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.10.2019 tarih ve E.468301 sayılı rapor 

formu okundu, ekler ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; 

        Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Süleymanlar Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ile yetki ve 

sorumluluğumuzda bulunan sit alanı sınırları dışında kalan, özel mülkiyete ait, tapuda 1068 ada, 5 parseldeki 

yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6 ncı maddesinde belirtilen korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, yapının anılan kanunun 7 nci maddesi kapsamında 

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "2" olarak 

belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada 

gösterildiği şekliyle belirlenmesine, yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan kısımlarına 

yönelik ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak müdahalelere ilişkin gerekliliklerin ilgili idaresince 

ve malikince yerine getirilmesine, bu süre zarfında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin taşınmazın yapısına 

uygun olacak şekilde idaresince alınmasına karar verildi.  



 



 
 

           

 


