KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI BARTIN BÖLGESİ MAĞARA ARAŞTIRMA PROJESİ
Amaç: 24 Mayıs 2019 tarihinde eğitim amaçlı Ulus'ta yer alan Kadıharmanı Kuylucu’na
yaptığımız eğitim etkinliği bitiminde kahvaltı ettiğimiz ismi Taşevi olan pansiyonun sahibinin eski
Milli Parklar Alan Sorumlusu olduğunu öğrendik. Ardından bu bölgede daha bakılmayan birçok
mağara olduğunu söylenince böyle bir projeyi İstanbul'a yakınlığından dolayı da başlatmaya karar
verdik. 3 tane yatay mağaraya girip envanterde ve bizim derneğimizde de araştırılmadığını
görünce kararımız kesinleşti. Pandemi döneminden dolayı bir süre ertelediğimiz projeye 2020
yılının Eylül ayında başladık. Bunun üzerine 25-28 Eylül 2020 ve 1-4 Ocak 2021 tarihlerinde
etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam 8 adet mağara bulundu, ölçümleri alınarak
haritaları yapıldı. İletişimde olduğumuz kişiler ve köylülerin daha fazla mağara olduğunu
belirtmesi ve bu etkinlikler esnasında baktığımız fakat zamanın kısıt olmasından dolayı ölçüm
alamadığımız yerleri tekrar incelemek ve yeni mağaralar bulmak üzere 12-16 Mayıs 2021
tarihlerinde etkinlik düzenlemeye karar verdik.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Mağara Koruma Şube Müdürü Hamza Sezer’e, Küre Dağları
Milli Park Müdürü Ali Bozkurt’a ve Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği’nden Satı Lütfi Okçu’ya
çok teşekkür ederiz.
Bölge: Araştırılacak olan bölge Ulus'a bağlı ağırlıklı Drahna vadisi ve civarı olacaktır.
Ulus bölgesi jeolojisi: Bu bilgiler MTA'nın 2003 yılında bölgeye yaptığı etkinliğin raporundan
alıntılanmıştır. ‘’Ulus bölgesi yakın çevresinde temelde Permo-Triyas yaslı kumtaşı, kiltaşı,
silttaşı ardalanmasından oluşan karasal çökeller yer almaktadır. Stratigrafik olarak bu birimin
üzerine uyumsuz olarak Jura yaşlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanmasından oluşan kırıntılılar
gelmektedir. Bunların üzerine yine uyumsuz olarak Jura- Kretase yaslı kireçtaları gelir.
Mağaraların gelişim gösterdiği litolojiyi oluşturan bu karstik kireçtaşlarının üzerinde de uyumlu
olarak Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak gözlenen Kretase yaşlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı
ardalanmasından oluşan filiş örtü yeralır (Yergök vd. 1987). Karstlaşmada ve bunun sonucu olarak
mağara gelişiminde önemli parametrelerden biri olan kırık sistemleri (faylar ve çatlaklar) bölgede
doğu -batı ve kuzeydoğu - güneybatı yönlerinde gelişmişlerdir.’’
İletişim:
Hamza Sezer – T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Mağara Koruma Şube Müdürü
Ali Bozkurt - Küre Dağları Milli Park Müdürü
Satı Lütfi Okçu - Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği (Kuruluş 2012)
Kamp/Kalınan Yerler:
Emrah – Songül Çetinalp Ali Pansiyonu ve bahçesi

12-16 MAYIS 2021 GEZİ ETKİNLİĞİ
Geziye Katılanlar: Volkan Baltacı, Özge Kahraman, Engin Sevil, Oktay Pöhrenk, İsmail Hakkı
Şeker, Anıl Alkan, Dide Alkan, Leyla Gürbüz, Ali Aytan, Büşra Karatay, Burcu Aydın (MAD),
Ercan Şahin (MAD), Kerem Kaya (MAD)
12 Mayıs: Bayram arifesinde kaymakamlıktan izinli olarak yola çıkıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve
Aydın’dan yola çıkan araçlar akşam 16.00-19.00 arası teker teker Emrah-Songül Çetinalp çiftinin
aile pansiyonlarına vardı. Hava güzel olduğundan ve virüsten dolayı ekibin bir kısmı aile
pansiyonun bahçesinde kamp kurdular. Sohbet edildi ve ileri ki günlerin planlaması yapıldı.
13 Mayıs: Sabah kahvaltı yapıldı, ardından ekip hazırlıklarını tamamladı ve 2 ekibe ayrılarak yola
çıktılar.
1.ekip: Özge Kahraman, Büşra Karatay, Leyla Gürbüz, İsmail Hakkı Şeker, Engin Sevil ve Dide
Alkan
2. ekip: Ali Aytan, Volkan Baltacı, Anıl Alkan, Burcu Aydın, Ercan Şahin, Kerem Kaya
1. ekip, Emrah Çetinalp ve Hasan Yılmaz ile birlikte yola çıktı. 2 adet yatay mağara bulundu.
Bunların ilki olan Avlukaya Mağarası’nda çok güzel oluşumlar vardı fakat köy halkı ve defineciler
yüzünden maalesef çok fazla kazı yapıldığı görüldü. Mağaranın maalesef bu kazılardan dolayı
zarar görmüştü. Mağaranın ölçümü alındı. Ardından Mustafa Amca ile buluşmak için aile
pansiyonuna gelindi. Burada biraz dinlenildikten sonra yola çıkıldı. Uzun ve yorucu yürüyüş ve
tırmanışların ardından maalesef mağara bulunamadı ve geri dönüldü. Saat 19.30 aile pansiyonuna
varıldı.

Fotoğraf: Büşra Karatay

2.ekip, Kırlangıç Mağarası’nda drone ile çekim yapmak, Uluyayla Düdeni’ne giriş yapmak ve
dikey mağara bulduğunu söyleyen Mustafa Genç ile buluşmak için yola çıktı. Mustafa Genç ile
buluşulup Kırlangıç Mağarası’nın olduğu alana gidildi. Mustafa Genç’e dikey mağaranın yeri
sorulduğunda bilmediğini söylemesini üzerine ekip 1988 senesinde BÜMAK tarafından araştırılan
Uluyayla Düdeni’ne hem dikey mağaraya girmek hem de dibindeki sifonu kontrol etmek girdi.
Girişte içeri akan su seviyesi çok değildi. Yüzerek sifonun açılıp açılmadığı kontrol edilmek
istendi ancak ekipman ve su soğukluğu sebebiyle geri dönüldü. Soru işareti olarak kalan etkinlik
bir sonraki sefere bot ile gitmek üzere ertelendi. Ekip saat 22.00’de aile pansiyonuna varabildi.
14 Mayıs: Sabah kahvaltısının ardından ekipler hızlıca hazırlıklarını yaptı ve yine 2 ekibe
ayrılarak yola çıktılar. Anıl Alkan ve Dide Alkan işlerinden dolayı kampı erken terk ettiler.
1.ekip: Özge Kahraman, Büşra Karatay, Volkan Baltacı, Oktay Pöhrenk, Ali Aytan ve Ercan
Şahin
2. ekip: Burcu Aydın, Kerem Kaya, Leyla Gürbüz, İsmail Hakkı Şeker, Engin Sevil
1. ekip, Şirinler Köyü’nde Cafer Doğan ve Şirinler Köyü eski muhtarı Ramazan Yılmaz ile
buluşmak üzere yola çıktılar. Tırmanış öncesi sohbet edildi, etrafta yer alan mağaralar hakkında
konuşuldu. Ardından köyden Hasan Aydın’da aralarına katıldı. Ekip Cafer Doğan ve Hasan Aydın
ile mağaraları bulmak üzere saat:11.00’de yola çıktılar. Zorlu fakat güzel bir yolculuğun ardından
köyde yaşayan insanların Orakçının Mağarası adını verdikleri yere varıldı. Çok dar ve küçük girişi
olan ve içerisinin de çok dar olduğu mağaraya Özge Kahraman ve Büşra Karatay giriş yaptı.
Ölçüm aldıktan sonra diğer mağaraları bulmak üzere devam ettiler. Dikey mağarayı bulmaya
çalışırken küçük bir in bulundu ve ölçümü alındı.

Fotoğraf: Özge Kahraman

Ardından Üç Göz Mağarası adı verilen mağaraya varıldı. Girişinin 40 derece eğimli olduğu ve
derinliğinin belli olmadığı mağaraya hevesle girmek için mağaracılar döşeme yaptılar. Ardından
Özge Kahraman mağarayı incelemek için ipten inmeye başladı. Biraz ilerledikten sonra 90
derecelik bir inişin başına geldi ve ardından 11 metrelik inişi yapan Özge biraz mağarayı
inceledikten sonra mağarada çok güzel oluşumların olduğunu gördü. Büşra’da mağaraya girdi ve
mağaranın bitiminde farelerin yaşadığını gördüler. Yan kollara bakan mağaracılar bir yan kolun
bittiğini gördüler. Fakat diğer yan kola tırmanamadılar çünkü aşırı kaygan ve dik bir yan koldu.
Ayrıntılı bir şekilde ölçüm alındı ve bu esnada mağaranın güzelliklerinin keyfi çıkarıldı.
Mağaradan çıkış yapıldıktan sonra köye inişe geçildi. Saat:18.00 gibi köye indiler. Şirinler Köyü
eski muhtarı Ramazan Yılmaz ve eşinin güzel misafirperverliği ile biraz dinlendiler. Şirinler
Köyü’nde yer alan mağaralarda herhangi bir kazı yapılmamıştı. Definecileri uzak tutmak için
ellerinden geleni yapan Ramazan Yılmaz ve köy halkına teşekkürlerini sunan mağaracılar aile
pansiyonuna dönmek için yola çıktılar.
2.ekip, Emrah Çetinalp ile birlikte 2019 yılında Kadıharmanı Kokurdanı etkinliğinden sonra
ASPEG’li mağaracıların köylüler ile baktığı mağaraların koordinatını almak ve ölçümlerini
almak için yola çıktı. 3 mağaradan 2 mağaranın koordinatı alındı. Ölçümleri yapıldı. Kemer 1
Mağarası’nda definecelerin önceden kazı yaptığı görüldü. Kemer 2 Mağarası geniş bir ağızla
başlayıp ikiye ayrılmaktadır. Sol kolda yaklaşık 20 metre gittikten sonra traverten olan kısma
tırmanılmaktadır. Yan duvarlar dışında yürünebilecek alanın tamamı traverten olan mağara
yaklaşık 50 derece eğimle devam etmektedir. Travertenler bittikten sonra yine dik bir eğimle
çamur devam etmektedir. Yürümek zorlaştığı için geri dönülmüş ve bir sonraki faaliyette
dikey mağara ekipmanlarıyla araştırma kararı alınmıştır. Mağaranın girişinde tavana yakın
yerde geniş bir kol vardır. Ulaşılmaya çalışılmış ancak girilememiştir.

Fotoğraf: Özge Kahraman

15 Mayıs Cumartesi: Sabah kahvaltılar yapıldı, program belirlendi. Tüm ekip Kadırhamanı
Kokurdanı alanını incelemek, drone çekimi yapmak ve daha önce mağaraya girmeyen kişilerin
mağaraya girmesi için yola çıktılar. Drone çekimi yapılıp alan incelendi. Ardından Engin Sevil
mağaranın döşemesini yapmaya başladı. Engin Sevil, Özge Kahraman, Burcu Aydın ve Kerem
Kaya mağaraya giriş yaptılar. Mağarayı ve güzelliklerini inceledikten sonra çıkışa geçtiler. 16.00
gibi tüm mağaracılar mağara başına ulaşmıştı. İsmail Hakkı Şeker ve Leyla Gürbüz evlerine
gitmek üzere yola çıktılar. Ardından kalan ekip aile pansiyonun ilerisinde yer alan şelaleye gitti ve
mağaracılar keyifli bir şekilde etkinliğin değerlendirmesini de yaparak dinlendiler.
16 Mayıs Pazar: Kahvaltıdan sonra ekip hazırlıklarını yaptı ve toplandı. Saat 12.00 gibi tüm ekip
yola çıktı.
Sonuç: Bayram tatili olmasından dolayı katılım fazla olduğundan çok verimli ve keyifli bir
etkinlik gerçekleştirildi. Toplam 8 adet yeni mağara bulundu. Bunlardan birinin maalesef
koordinatı kaybedildiğinden bir sonraki etkinlikte tekrar bakılmak üzere not edildi. Diğer bulunan
7 mağaranın ölçümleri alındı ve haritaları yapıldı. Aynı zamanda Kırlangıç Mağarası ve
Kadıharmanı Kokurdanı’nın drone çekimleri de yapıldı. Göze çarpan en önemli şeylerden biri
araştırdığımız bölgelerde daha keşfedilmeyi bekleyen bir sürü mağaranın olması. Fakat
bulduğumuz mağaraların çoğu defineciler tarafından maalesef harap edilmektedir. Bu halkın
bilinçlendirilmesi ve bu tarz durumların önüne geçilmesi gerekmektedir.

Raporu Hazırlayan: Özge Kahraman

A v lu k a y a M a ğ a r a s ı
Yu k a rıd e r e K ö y ü , M e r ke z M a h a lle s i, U lu s , B a r tın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Özge Kahraman, Büşra Karatay
Özge Kahraman
13.05.2021
Uzunluk: 61 m
Derinlik: -5 m
Lat 41.423090 Long 32.512760

Plan

?

mK

B

D

G

giriş

giriş
0m

6m

A v lu k a y a 2 M a ğ a r a s ı
Yu k a rıd e r e K ö y ü , M e r k e z M a h a lle s i, U lu s , B a r tın
Ölçüm Ekibi:
Özge Kahraman, Büşra Karatay
Çizim:
Özge Kahraman
Ölçüm Tarihi:
13.05.2021
Ölçüm (3c):
Uzunluk: 11 m
Lat 41.421476 Long 32.512760
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Orakçının Mağarası
Şirinler Köyü, Avlu Mevki, Ulus, Bartın
Ölçüm Ekibi:
Özge Kahraman, Büşra Karatay
Çizim:
Özge Kahraman
Ölçüm Tarihi:
14.05.2021
Ölçüm (3c):
Uzunluk: 19 m
Lat 41.415394 Long 32.546000

Plan
geçilmez ?
?

?

giriş
mK

B

D

0m

4,5 m

G

Yukarı Avlu İni
Şirinler Köyü, Yukarı Avlu Mevki, Ulus, Bartın
Ölçüm Ekibi:
Özge Kahraman, Volkan Baltacı
Çizim:
Özge Kahraman
Ölçüm Tarihi:
14.05.2021
Ölçüm (3c):
Uzunluk: 4 m
Lat 41.42744 Long 32.544434
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ÜçGöz Mağarası
Şirinler Köyü, Yukarı Avlu Mevki, Ulus, Bartın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Özge Kahraman, Büşra Karatay
Özge Kahraman
14.05.2021
Uzunluk: 132 m
Derinlik: -35 m
Lat 41.42510 Long 32.544158
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ÜçGöz Mağarası
Şirinler Köyü, Yukarı Avlu Mevki, Ulus, Bartın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Özge Kahraman, Büşra Karatay
Özge Kahraman
14.05.2021
Uzunluk: 132 m
Derinlik: -35 m
Lat 41.42510 Long 32.544158
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Kem er M ağarası
Yu k a rıd e re K ö y ü , U lu s , B a r tın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Burcu Aydın (MAD), Kerem Kaya (MAD)
Özge Kahraman
14.05.2021
Uzunluk: 81 m
Derinlik: -2 m
Lat 41.425984 Long 32.525145
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Kem er 2 M ağarası
Yu k a rıd e r e K ö y ü , U lu s , B a r tın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Burcu Aydın (MAD), Kerem Kaya (MAD)
Özge Kahraman
14.05.2021
Uzunluk: 84 m
Derinlik: 24 m
Lat 41.425984 Long 32.524573
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Kem er 2 M ağa rası
Yu k a rıd e re K ö y ü , U lu s , B a r tın
Ölçüm Ekibi:
Çizim:
Ölçüm Tarihi:
Ölçüm (3c):

Burcu Aydın (MAD), Kerem Kaya (MAD)
Özge Kahraman
14.05.2021
Uzunluk: 84 m
Derinlik: 24 m
Lat 41.425984 Long 3254573
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