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DELİKKAYA NEKROPOLÜ  
Eskişehir iline 65 km. mesafededir. Kümbet köyünün 1 km. kuzeyindedir. Tek volkanik tüf kaya bloğu, kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde oyularak, her iki tarafı açık, kemerli, geniş kısa bir galeri oluşturulmuştur. Galerinin doğu ve batı yönünde tekneli 
arcosoliumlu iki adet mezar vardır Mezarlardan doğu yönde olanın tekne kısmının üzerinde yıpranmış iki satır yazıt            
görülmüştür. Aynı kaya bloğunun güney cephesinde üçgen alınlıklı cephe mimarisine sahip bir mezar daha görülmüştür. 
Üçgen alınlığın orta kısmında yıpranmış kalkan motifi ve iki kenarda  pilaster yer almaktadır.   



 
KÜMBET KÖYİÇİ HÖYÜK  

Eskişehir- Afyon karayolunun yaklaşık 2 km doğusunda, Karaören Köyü’nün 3.2 km güneybatısında, Yapıldak Köyü’ nün       
6  km kuzeybatısında yer almaktadır. Kümbet Köyü’nün kuzeyinde ki kayalık platform üzerinde Selçuklu-Osmanlı Mezarlığı, 
Selçuklu Kümbeti, Yarımağa Konağı ve Solon’un Mezarı yer almaktadır. Arkeolojik kalıntıların bulunduğu platform üzerinde 
bir höyük bulunmaktadır. Selçuklu Kümbeti’ne çıkan  yolun sağ tarafındaki kesitlerde seramik parçaları görünmektedir.    
Köyün eski yerleşimi höyük ve platform üzerine kurulmuş olup, şuan ki yerleşim güneye doğru yayılmaktadır.                   
Selçuklu-Osmanlı Dönemi’nde kullanım görmüş mezarlığın kuzey bitişiğinde Selçuklu Dönemi’ne ait sekizgen planlı,            
piramidal çatılı, lokal kesme taşlardan yapılmış Kümbet bulunmaktadır. Selçuklu  Kümbeti içerisinde doğu- batı doğrultulu 
bir adet sanduka yer almaktadır.   



 
ASARKALE VE BERBER İNİ  

Kümbet Köyü’nün 1.2 km, Köristanlar Nekropolü’nün 1.32 kuzeyinde, Delikkaya Nekropolü’nün 1.25 km kuzeybatısında, 
yaklaşık 100 m yüksekliğinde volkanik tüf kayalık platform üzerinde yer almaktadır. Asarkale’ye Köristanlar Nekropolü’nün 
doğu bitişiğindeki tarla yolundan gidilmekte olup yaklaşık 410 m güneydoğusunda antik yol kalıntıları görülmüştür. Kaleye 
giriş platformun batı yönünde yer alan merdivenlerle sağlanır. Platformun yüzeyinde sarnıç, sunak, mezar ve hatıl           
oyuklarının bulunduğu kaya cephesi görülmüştür. Asarkale’ nin 290 m kuzeydoğusundaki kayalık alanda, kayalığın güney 
yamacında Bizans Dönemi’ne ait Berberini Kaya Kilisesi görülmüştür. Girişte sol ve sağ tarafta odalar ve nişler yer             
almaktadır. İç mekanda silmeler üzerinde boya izleri görülmüştür.  



 

ISPALARIN AĞILI  
Kümbet Köyü’nün 2.77 km kuzeyinde, Sarıkaya Tepesi mevkiinde yer almaktadır. Alan bir tanesi kuzey-güney, üç tanesi ise            
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu toplam dört adet vadiden oluşmaktadır. Kaya mezarlarının ve arkeolojik yerleşimin        
olduğu alan kuzey güney doğrultulu vadide yer alan kayalık platformun doğu yamacında kayaya oyulmuş Roma            
Dönemine tarihlendirilebilecek çok sayıda mezar tespit edilmiştir. Sarıkaya Tepesi’nin yamaçlarında bir adet kayaya     
oyulmuş mezar ve bu mezarın hemen sağındaki kaya yüzeyinde Türk boylarından bir tanesi olan Kayı boyuna ait              
olduğunu düşündüğümüz kazıma ile “IYI” amblemi kazılmıştır. Mezarın yaklaşık 50 m kuzeyinde volkanik tüf yamaçta       
Peribacaları oluşumu tespit edilmiştir. İkinci ve üçüncü vadinin güneydoğu yamaçlarında kayaya oyulmuş tekli ve çiftli   
mezarlar ve kaya mekanları yine üçüncü vadinin kuzeydoğuya bakan yüzünde kaya mezarları görülmüştür.  



 

KÖRİSTAN NEKROPOLÜ  
Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi Eskişehir iline 75 km. mesafededir. Köristanlar Nekropolü; Kümbet Köyü’nün 810 m           
kuzeydoğusunda, Ayın Mevkii Nekropolünün yaklaşık 1 km batısında, Delikkaya Nekropolü’nün yaklaşık 540 m doğusunda 
yer almaktadır. Nekropol alanındaki mezarlar kayalık platformun güneybatı ve batı yüzüne oyulmuştur. Tek                     
odalı,arcosoliumlu, tekneli arcosoliumlu, karma özellikli, basit khamosorionlu olmak üzere toplam 22 adet mezar ve bir adet 
niş tespit edilmiştir. Mezarlardan bir tanesinde üç satır yazıt görülmüştür. Nekropol’ün güneyinde yer alan tarla vasıflı alanda 
Roma Dönemine ait çok sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Mezarların Bizans Döneminde de kullanılmıştır.  



 
DOĞANLI KALE  

Seyitgazi İlçesi Çukurca Köyü Eskişehir’e 83 km. mesafededir. Bu kale, Seyitgazi ilçesinin Çukurca Köyü yakınındadır.        
Kalenin üst kısmındaki kaya "doğan"a benzediğinden bu ismi almıştır. Bir Frig eseri olan Doğanlı Kale'nin iç kısmına, Bizans 
ve Roma çağlarında, yeraltı geçitleri ve mezarlar ilave edilmiştir. Yapı; içindeki merdivenler ve odalarla delik deşik bir      
görünüm sergilemektedir.  



 
AKPARE KALE  

Eskişehir’e 82 km. mesafededir. Antik Yazılıkaya'nın kuzeyinde yer alır. Bu bölgedeki diğer kaleler gibi; sarnıçlar, depolar, 
ev kalıntıları ve mezarlara rastlanılmıştır. Bölgedeki diğer kalelere göre en yoğun kullanım ve yerleşim görmüş olanıdır.  
Anıtsal kapının kayaya oyulmuş basamaklı rampası ve kapının poligonal taşlardan örülmüş doğu duvarı net olarak          
görülebilmektedir. Kale’nin üst kısmında, üst kısmı çökmüş pencereli bir mekan, küçük koridorlar ve çok sayıda ardışık     
şekilde kayaya oyulmuş su toplama havuzları bulunmaktadır.    



 
PERİBACALARI  

Eskişehir iline 37 km. Gökçegüney köyüne ise 1 km. mesafededir. Tüf ve tüfit türü jeolojik oluşumların erozyona uğraması   
sonucu oluşan yeryüzü şekillerinden oluşmaktadır.  



 

İNLİYAYLA  
İlimiz, Seyitgazi İlçesi, Gökçegüney Köyü sınırları içerisinde, Gökçegüney Köyü’nün 3 km güneyinde, Yazılıkaya- Yapıldak 
Köyü  asfalt yolunun 1.13 güneyinde, Yazılıkaya Köyü’nün yaklaşık 3.50 km güneybatısında, Uzunburun  Sırtı Mevkii ve Orta 
Tepe Mevkii’nin kuzeyinde, Taşlı deresi ve Dartaş deresinin oluşturduğu vadideki hafif engebeli bir alanda yer almaktadır. 
Alanda yapılan incelemede; vadinin özellikle güneybatı yönündeki volkanik tüf kayalıklara oyulmuş bir adet pencere     
şeklinde açılmış kaya bloğu, çok sayıda kaya mezarı ve galeri tespit edilmiştir.   



 
BAHSEYİŞ ANITI VE ÇEVRESİ  

Eskişehir’e 37 km. mesafededir. Seyitgazi İlçesi, Gökbahçe Köyünün hemen yanında, Kurtkoca Deresi ağzında                   
bulunmaktadır. Kaya; ahşap taklit edilerek oyulmuştur. Üç boyutlu olan Anıt; Frig Kaya Anıtlarının genel özelliklerini              
taşımasının yanında, kapı nişinin ortasında bulunan oyuğun, arkada üçgen alınlığın üstünden aşağı inen bir oyuk ile          
birleşmesi, "Sıvı Sunak", "Kült Anıtı" olduğunu   anlamamıza yardım eder. Frigler bu anıtı yapmakla; "Kybele" in kendilerine 
bahşettiği   nimetleri tekrar Kybele'ye sunarak, şükran   duygularını dile getirmiştir. 



ZAHREN DERESİ VADİSİ  
Eskişehir iline 70 km. mesafededir. Gövenoluk ve Sandıközü köyleri arasında, Türkmen Dağı’nın zirvesine yakın, derin ve 
yemyeşil bir vadinin içindedir. Helenistik döneme ait cephesi bezemeli kaya mezarı ve kayalıklar oyulmuş çok katlı Bizans 
kaya mekanları, ilgi çeken yapılarıdır.  



 

BATTALGAZİ KÜLLİYESİ  
Seyitgazi İlçesi Eskişehir’e 45 km. mesafede Seyitgazi İlçesindedir. Seyyit Battal Gazi adına XIII. yy.’da Anadolu  Selçuklu   
Sultanı 1. Alaattin Keykubat‘ın annesi Ümmühan Hatun tarafından türbe ve cami olarak  yaptırılmıştır. Daha sonra Ümmühan 
Hatun için buraya iki katlı eyvan biçiminde bir türbe eklenmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde;     
onarım ve yeniden yapım eklemelerle külliye halini almıştır. Osmanlı Devleti döneminde vakıflaştırılmış Cumhuriyet           
Dönemi’ne kadar dini eğitim, tören ve toplantıların yapıldığı medrese ve tekke olarak kullanılmıştır.  



 
YAPILDAK ASARKAYA  

Seyitgazi İlçesi Yapıldak Köyü Eskişehir’e 80 km. mesafededir. Yapıldak köyünün güney batısında yer almakta olup Jeolojik 
olarak volkanik kayaçlardan ve erozyonlar sonucu oluşan topografik şekiller ve insan yapımı kaya mezarları ve yerleşim yeri 
izleri dikkat çekicidir.  



 
SEYİRCEK KALE NEKROPOLÜ  

Seyitgazi İlçesi Büyükyayla Köyü Eskişehir’e 75 km. mesafededir. Roma-erken Bizans dönemine ait kayaya oyulmuş lahit 
mezarlar, ormanlık arazide geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca geç Roma-erken Bizans dönemine tarihlenebilecek su tutma 
havuzunun duvarları bugün harap da olsa duvar örgü tekniği ile dikkat çekmektedir.  



 
AKHİSAR KALE  

Eskişehir’e 82 km. mesafededir. Kale Tepe Mevkii’nde, doğal volkanik tüf kaya platformunda yer almaktadır. Akhisar Kale’de 
yapılan incelemede; kalenin batı yamacında yoğun yerleşim olduğu görülmüştür. Kale’nin doğu, batı ve güney yönünde tek 
odalı, arcosoliumlu, karma özellikli Roma ve Bizans Dönemlerinde kullanılmıştır.  



 

DÜBECİK KALE  
Eskişehir iline 82 km. mesafededir. Yapıldak köyü ile Akhisar köyü arasında yer almaktadır. Frig Bölgesinin önemli           
yapıtlarındandır. Yapıldak köyünün güneyinde, ormanlık tepelerle çevrili bir kaya platosu üzerindedir. Kayalığın kuzey, batı 
ve güney yüzlerinde Frig ve Roma dönemlerine ait kaya mezarları vardır. Kayalığın üst kısmı düzleştirilerek bir gözetleme   
kalesi olarak düzenlenmiştir.  



 
YAZILIKAYA  

Eskişehir’e 84 km. mesafededir. Yazılıkaya da bulunan jeolojik birimler bölgedeki diğer oluşumlara göre jeolojik ve             
topografik farlılıklar göstermektedir. Kayaçların işlenmesinin kolay olması nedeniyle medeniyetlerce de kullanılmıştır.     
Özellikle Yazılıkaya Anıtı nedeniyle bölge Midas Kenti ya da Midas City olarak anılmaktadır. Yüksekliği 17 metre olan anıt 
MÖ 600’lerde yapılmıştır. Antik Frigya’nın merkezinde olduğu kabul edilen anıt Frig Vadisi olarak adlandırılan ve çok geniş 
bir coğrafyaya yayılan bölgedeki anıtların en görkemlisidir. Frig Kaya Anıtlarının en görkemlisi olan «Midas Anıtı» bölgenin 
ve dünyanın önemli, ünik yapılarındandır. 



 
KOCABAŞ KALE 

Kocabaş Kale; Yazılıkaya Köyü’nün 1.8 km kuzeydoğusunda, Çukurca- Yazılıkaya Köyü asfalt yolunun 1.3 km, Küçük       
Yazılıkaya (Arazastis) Anıtı’nın 2 km, Pişmiş Kale’nin ise 500 m güneydoğusunda yer almaktadır. Yüksek kayalık plato      
üzerinde geniş mekân temelleri, silo ve sarnıç olarak kullanılmış çukurlar  vardır. Doğal kayalık bir platform olan kale,       
Yazılıkaya Vadisi’ne hakim bir konumdadır. Kale’nin doğu tarafında olasılıkla Frig Dönemi’nde tabanı   düzlenmiş büyük 
odalar yer almaktadır. Kale’nin batı yamacında doğu yönüne doğru ilerleyen bir tünel bulunmaktadır.  



 

PİŞMİŞKALE 
Yazılıkaya köyünün 1.2 km kuzeyindedir. Vadi seviyesinden 108m yüksekte, kayalık plato üzerinde yer alır.  Kuzeydoğu, 
doğu ve güney yönlerde 3 girişi vardır. Sur temel yuvaları kaya blokları üzerinde izlenir. Kayaya oyulmuş mekânlar, silo   
çukurları ve basamaklarla inilen anıtsal kaya sarnıcı görülmeye değer yapılardır. Burası Friglerden sonra Orta Çağ’ın      
sonlarında da bir kale olarak kullanılmıştır. Kalenin güneybatı yamacında bağımsız bir kaya kütlesi üzerinde bir Frig kaya 
mezarı yer alır.  



 
GÖKGÖZ KALE 

Gökgöz Kale, Eskişehir'in Yazılıkaya Köyü yakınlarında bulunmaktadır. Frig döneminde Pişmiş Kale’nin ileri karakoludur.            
Girişi batıdandır. Plato üzerinde kayaya oyulmuş niş, sarnıç ve basamaklar yer alır.  



 

KAKLIK TEPESİ 
Mihalıççık İlçesi Gürleyik Köyü Eskişehir Merkezinden 115 km. mesafededir. İl içi ve dışından bir çok  misafir tarafından mesire 
alanı olarak kullanılmakta olup traverten oluşumları, bir vadi içinde akan temiz akarsu en dikkat çeken özellikleridir. Su        
sıcaklığı normalin üzerindedir. Köy şelaleleri ile bilinmektedir. 



 
AKKAYA TEPESİ  

Mihalıççık İlçesi Yunus Emre beldesine 8 km mesafededir. Kumtaşı-Tüf birimlerin erozyonu sonucu oluşan dik kayalar     
üzerinde bir çok insan yapımı oyuk ve mezarlar bulunmaktadır. Ankara-Eskişehir Hızlı Tren hattı ile  sınır oluşturmaktadır.  



 
YARIKÇI ILICASI  

Eskişehir’e 107 km. ve Mihalıççık’a 5 km. mesafededir. Sıcak ve soğuk hamamları vardır. Suları kalsiyum  karbonat            
biriktirmekte, bunların örnekleri vadide taşlaşmış çağlayanlar şeklinde görülmektedir. 39 derecedeki sular fazla kükürt     
kokuludur. Karbondioksitten yana çok zengindir. Romatizma, yara ve felçlere iyi geldiği  söylenmektedir. Çok sayıda     
kaynak bulunmaktadır. İki kaynağın üstü kubbe ile örtülerek kaplıca haline getirilmiştir.  



KARAKAYA KAYALIKLARI  
Sivrihisar İlçesi Karakaya Köyü Eskişehir-Sivrihisar yolu üzerinde Eskişehir’e 68 km. mesafededir. Yol üzerinden                
görülebilmektedir. Granit kayaçlardan oluşmuş olup çevrede bulunan jeolojik oluşumlara göre ayırt edici ve farklılık gösterir 
özelliklere sahiptir. Tırmanış sporu ile uğraşanlar sıkça bu kayalıkları kullanmaktadır.  



 

SİVRİHİSAR KAYALIKLARI  
Sivrihisar İlçesi Merkezinin Kuzey sınırında yer almaktadır. Karayollarında Sivrihisar Kavşağı olarak bilinen yolu  kullanan    
yolcuların uzak mesafeden görebileceği görsel olarak ayırt edilen özelliklere sahiptir. Granit türü kayaçlardan oluşmaktadır. 



 
BALIKDAMI  VE GÖKSU DÜDENLERİ 

Sivrihisar ilçesinin güneyinde yer alıp 32 km. uzaklıktadır. Sakarya nehrinin üzerinde bulunmakta olup aynı zamanda      
Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasıdır. Büyük bir sulak alan olup çok sayıda bitki, balık ve   yabani kuş türüne ev 
sahipliği yapmaktadır. 



 
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Eskişehir ili Kütahya yolu çıkışında yer almaktadır.  Ülkemizde kurulan ilk Zirai Araştırma Merkezi olmakla  birlikte  farklı        
türlerde birçok ağaç türü bulunmaktadır. 



 
SAKARILICA TERMAL TURİZM MERKEZİ  

Sakarılıca Mahallesi Eskişehir’e 33 km. mesafededir. Ormanla kaplı bir alan içerisinde yer almaktadır. Su sıcaklığı 18-56   
derece arasında değişmektedir. Mide, sindirim sistemi, romatizma ve kireçlenme hastalıkları, kırık ve çıkık gibi kemik     
hastalıkları, kadın hastalıklarına iyi geldiği öngörülmektedir. Suyun mahallinde içilmesiyle safra kesesi ve iç rahatsızlıklarda, 
dağ havası ile zihinsel yorgunluklara, nefes darlığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarda etkin olduğu bilinmektedir.  



 

KARACAŞEHİR KALESİ 
Eskişehir İl Merkezine 5 km. mesafede Kütahya yolu üzerinde Karacaşehir köyünün güneybatısında Porsuk çayının             
kenarında yükselen ve 1010 m.ye ulaşan bir platonun üzerinde kurulmuştur. Köyde bulunan kale Osmanlıların ilk ele         
geçirdikleri Bizans  Kalesi olarak tarihte geçmektedir. Hatta Osmanlıların kurucusu olan Osman Gazi adına ilk hutbe burada 
okutulmuş, ilk Osmanlı gümüş sikkesi burada basılmıştır. 



 

YILANLI MAĞARA 
Sivrihisar İlçesi, Kayakent Mahallesinin 8km güneydoğusundadır.  Mağara içinde sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve mısır patlağı       
(pop-corn) oluşumları bulunmaktadır. Mağara içinde tarihi eser kalıntılarına rastlanılmıştır. 



OKLUBALI ARDIÇLARI  
Eskişehir Merkezinden 23 km. mesafede İnönü ilçesi yolu üzerinde Oklubalı köyü çıkışında yer almaktadır. Tescil  
edilmiş dokuz adet boylu ardıç (Juniperus excelsa) bulunmaktadır.  



 

DOĞU ÇINARI 
(Platanus orientalis) 

Odunpazarı İlçesi, Akçağlan Mahallesi, Maden 
Sokak ve Hatipler Sokak kesişiminde yer almakta 

olup yaklaşık 150    yaşındadır. 



 

DOĞU ÇINARI  
(Platanus orientalis) 

İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi, Sultan   
Alaaddin Cami önünde yer almakta 

olup yaklaşık 260 yaşındadır.  



 

BOYLU ARDIÇ 
(Juniperus excelsa) 

Tepebaşı İlçesi, Danişment Mahallesi, Göbet Mevkiinde bulunmakta olup yaklaşık 620 yaşındadır.  



DOĞU ÇINARI 
(Platanus orientalis) 

Odunpazarı İlçesi, Deliklitaş 
Mahallesi, Hamamyolu Cad-
desinde bulunmakta olup 
yaklaşık 205 yaşındadır. 



DOĞU ÇINARI 
(Platanus orientalis) 

Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, Porsuk Bulvarı  ve Yalaman Sokak kesişiminde yer almakta 
olup yaklaşık 230 yaşındadır. 



DOĞU ÇINARI  
(Platanus orientalis) 

İnönü İlçesi, Çarşı Mahallesi, Şeyh Kuddusi    
Cami önünde yer almakta olup yaklaşık 310 

yaşındadır.  



 

MENENGİÇ AĞACI 
(Pistacia terebinthus) 

Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi, Eski 
Mezarlık Mevkiinde yer almakta olup 

yaklaşık 280 yaşındadır. 



 

BOYLU ARDIÇ 
(Juniperus excelsa) 

Günyüzü İlçesi, Gümüşkonak Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup yaklaşık 660 yaşındadır.  



KARAÇAM 
(Pinus nigra) 

Seyitgazi İlçesi, Yapıldak Mahallesi  
sınırları içerisinde yer almakta olup 

yaklaşık 380 yaşındadır. 



KARAÇAM 
(Pinus nigra) 

Seyitgazi İlçesi, Sandıközü Mahallesi  
sınırları içerisinde yer almakta olup 

yaklaşık 925 yaşındadır. 



 

KARACAÖREN (DEREDOP) KANYONU 
Alpu İlçesi, Karacaören köyünün 1,5 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ulaşım orman yolu ile sağlanmaktadır.  Geniş bir 
alanı kaplayan derin bir vadi olup içerisinde 40 civarında çeşitli yüksekliklerde şelaler bulunmaktadır. Ayrıca alan            
içerisinde bölgeye özgü bir tür olan Kara Akbaba yuvaları bulunmaktadır. Öneri Doğal Sit Alanıdır. 



 
DOĞANCA HÖYÜK 

Alpu İlçesinin 4 km kuzeyinde ve Alpu-Çukurhisar ayrımının hemen 300 m doğusundadır. Höyüğün etrafı bataklık olması             
nedeniyle çok iyi korunmuş ve göçmen kuşlar tarafından da konaklama alanı olarak kullanılmaktadır. Öneri Doğal Sit    
Alanıdır. 



 

AVLAKKAYA KANYONU 
Mihalgazi ilçesi Hekimdağı köyü sınırları içinde Mihalgazi’nin Bozdağ ve Yarımca Köy Yolu ile Sakarıılıca Yolu’nu üzerinde        
Eskişehir’e 35 km mesafededir. Geniş alanı kaplayan bir vadidir. İçinde farklı görünümlerde jeolojik oluşumlar ve arkeolojik         
buluntular mevcuttur. Akarsu üzerinde şelaleler bulunmakta olup doğa turizmi açısından uygun bir alandır. Öneri Doğal Sit 
Alanıdır. 



 

SAKARYABAŞI 
Çifteler İlçe Merkezi’ne 2 kilometre uzaklıktadır. Sakarya nehrinin doğduğu yer olarak bilinen kaynak, büyücek bir göze                 
niteliğindedir ve hemen kaynakta bir göl oluşumu konukları karşılar. Göl barındırdığı balıkları ve doğal bitkileriyle, oldukça 
güzel bir akvaryum gibidir. Bu gölün kıyısında: balık lokantaları, çay  bahçeleri,  piknik ve mesire alanları bulunmakta buda 
betonlaşmayı beraberinde getirmektedir. Sabah saatlerinde, kaynak suyunun 18-20 derecelerde olması nedeniyle         
buharlaşan sular konuklara güzel görüntüler sunar ve çevrede bulunan balıkçılar görselliği zenginleştirmektedir.            
Öneri Doğal Sit Alanıdır. 



 

ÇARDAK MAĞARASI 
Mihalıççık İlçesi, Çardak Mahallesinin yaklaşık 3 km güneyinde yer almaktadır. Ulaşımı orman içerisinde giden patika bir 
yoldan sağlanmaktadır. Mağara girişi kuyu şeklinde olup yatay olarak devam etmektedir. Mağara içerisinde bol         
miktarda sarkıt, dikit, sütun, popcorn, pipet ve porselen oluşumları bulunmaktadır.    Ayrıca gelişimi devam eden  aktif bir 
mağaradır. Öneri Tabiat Varlığıdır. 



 

KARAMAĞARA 
Alpu İlçesinin yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda bulunan Karacaören Köyü'nün 2 km kuzeyindeki Sulununkıran Tepesi'nin  
Sakarya Nehri'ne bakan kuzey yamacının başlangıcında yer alır. Alpu-Gökçekaya Barajı yoluyla gidilir. Karacaören        
köyünden yarım saatlik yürüyüşle mağaraya ulaşılır. Mağara Sakarya Nehri ve Gökçekaya Barajı'nın hemen önündedir. Biri 
kuzeye diğeri güneye bakan iki girişi vardır. Bu girişler 10x20 m'lik bir salona açılır. Bu salonun güneybatısında belirgin bir 
çatlak üzerinde tünel şeklinde gelişmiş bir galeri yer almaktadır. Mağaranın    üçüncü ağzı olan bu galerinin sonu bloklarla 
kapalıdır. Mağaradaki oluşumların birçoğu; insan yerleşimi olduğundan dolayı; yakılan ateş sonucu isle kaplanmıştır. Öneri 



 
BEYYAYLA DÜDENİ MAĞARASI 

Sarıcakaya İlçesi, Beyyayla köyünün 1.5 km kuzeybatısında yer alır. Mağaraya Sarıcakaya-Beyyayla yolundan gidilir, yol 
köye kadar düzgündür. Buradan sonra 1.5 km dar bir yol mağara ağzına kadar ulaşır. Köy deresi düdene girerek diğer 
ucundan 8 m’lik şelale yaparak yeniden açığa çıkar ve Düden Deresi’nin başlangıcını  oluşturur. Düden Deresi mağaradan 
hemen sonra dar ve derin bir kanyon vadi içinden akar. Mağara içerisinde küçük sığ göller ve damla taş oluşumları       
vardır. Gelişimi devam eden aktif bir mağaradır. Öneri Tabiat Varlığıdır. 



 

TOYKIRI MAĞARASI 
Sivrihisar İlçesi, İlyaspaşa Mahallesi’nin 3 km. doğusunda, Aşağı Toykırı Mevkii’inde bulunmaktadır. Mağara tek girişli olup          
girişinden itibaren 2-8 m arasında tavan yüksekliği değişmektedir. Mağara içinde tavan ve duvarları tamamen sarkıtlar ve 
perde oluşumları ile kaplı olup yer yer sütunlarda bulunmaktadır. Oluşumlar genellikle koyu gri renklidir. Öneri Tabiat      
Varlığıdır. 



 
KEMİKLİ MAĞARA 

Mihalıççık ilçesine bağlı olan Yamlıkaya (Domya) Köyü'nün doğusunda yer alır. Kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir fay       
üzerinde Sömdiken mermerleri içinde gelişmiştir. Tek bir galeriden oluşmaktadır. Mağara oluşum       açısından (Sarkıt, dikit, 
sütun, duvar ve perde damlataşları, havuzlar) oldukça zengindir. Özellikle dikit; sütun ve duvar damlataşların üzeri gri veya 
kurşuni beyaz ve siyah renklerde sıvanmıştır. Öneri Tabiat Varlığıdır. 


