
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2015-140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2015-1736 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, PınarbaĢı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve ġanlıurfa Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı' sınırları içerisinde yer alan, 262 ada 7 parsel nolu, mülkiyeti M. ġükrü 

SAATÇĠ'ye ait Kıbrıs Mescidi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline iliĢkin 16.09.2015 tarihli 

uzman raporu, ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 07.09.2015/655 sayılı yazısı, öneri tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, PınarbaĢı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve ġanlıurfa Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı sınırları içerisinde yer alan, 262 ada 7 parsel nolu, mülkiyeti M. ġükrü 

SAATÇĠ'ye ait Kıbrıs Mescidi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tesciline, taĢınmazın yapı grubunun "I. Grup Yapı" olarak 

belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine "I. Grup Yapı" ve "Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığıdır" Ģerhlerinin konulmasına karar verildi. 9298/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.10.2015 - 1766  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında 

yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan Guhera Hestiya YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil 

edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 

18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Guhera 

Hestiya YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Guhera Hestiya YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9300/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2015 - 1742  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Örenli Mahallesi yerleĢimi içerisinde bulunan 2014 yılında 

yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan Tusullu Deçe Mevkii yerleĢimi’nin 2863 sayılı 

Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil 

edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 

18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Örenli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tusullu Deçe 

Mevkii YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Deçe Mevkii YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Ağaçlandırma yapılamaz. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak,cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklin de altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9299/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.10.2015 - 1770  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi, Sumaklı YerleĢimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan, 2014 yılında yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan Besta Faki 

YerleĢimi’nin, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile tescil edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 28.09.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi, Sumaklı YerleĢimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan Besta Faki YerleĢiminin, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada 

sınırları gösterildiği Ģekilde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Besta Faki YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9297/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2015 - 1740  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında 

yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan, Karaca Güney Mevkii YerleĢimi’nin 2863 sayılı 

Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil 

edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 

18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karaca Güney 

Mevkii YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Karaca Güney Mevkii YerleĢimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  



 
 9296/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.10.2015 - 1768  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi Sumaklı YerleĢimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan, 2014 yılında yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan Zinare Sor 

Mevkii YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.09.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Koçak Mahallesi Sumaklı YerleĢimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan Zinare Sor Mevkii YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Zinare Sor Mevkii YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklin de altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9295/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2015 - 1739  ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2014 yılında 

yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilmiĢ olan Saray Batı Mevkii Kayaaltı Sığınağı’nın 2863 

sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 

tescil edilmesine iliĢkin Ardahan Üniversitesi Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 

18.06.2015 tarih ve 661 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2015 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saray Batı 

Mevkii Kayaaltı Sığınağı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Saray Batı Mevkii Kayaaltı Sığınağı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9294/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2602 ÇANAKKALE 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.09/1275 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2015 / 128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2015 / 2600 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi belediye mücavir alanı sınırları içinde yer alan, Uğurlu 

Köy Gizliliman (1.bölge), Dereköy Kapıkaya (2.bölge), Yenimahalle Güzelceköy/Çınarlı 

Mahallesi Aydıncık (3. ve 4. bölge) EĢelek (5. bölge) mevkiinde kalan alanlardan 2. Bölge 

Dereköy Kapıkaya Mevkiinde; TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

17.10.1985/1548 sayılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Edime 

KTVKK’nin 11.11.1994/2135 sayılı karar ve karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları 

belirtildiği Ģekilde 3. derece arkeolojik ve 3. derece doğal sit alanı olarak tescilinin devamına, bu 

alanlara ait 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Ġmar Uygulama Planı 

doğrultusunda hazırlanan parselasyon planının uygun olduğuna karar verilen, 3. ve 4. Bölge Yeni 

Mahalle Güzelceköy/Çınarlı Mahallesi Aydıncık Mevkiinde; Edime KTVKK’nin 

11.11.1994/2135 sayılı kararı ve karar eki ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

19.10.1994/374 sayılı kararı ile tavsiye edilen ve 1/25000 ölçekli Gökçeada haritasında 

iĢaretlenen ve dereceleri belirtilen alanların doğal ve arkeolojik sit olarak kabulüne, bu alanlara ait 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planlarının yaptırılarak Edime KTVKK’ye 

sunulmasına karar verilen, 50L- la, 50L-ld ve 50K-2d paftalara ait Çanakkale KTVKBK’nin 

21.09.2003/2453 sayılı kararıyla onaylanan ve aynı Kurulun 21.09.2004/75 sayılı kararıyla 

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı doğrultusunda 3194 sayılı Ġmar Kanunu’nun 

18. Maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulamasının uygun olduğuna karar verilen, Çanakkale 

KVKBK’nin 20.11.2014/2012 sayılı kararı ile EĢelek Mevkii planlama alanı sınırları içinde tespit 

edilen buluntuların Kurul üyelerince yerinde incelenmesine karar verilen, aynı Kurulun 

18.02.2015/2187 sayılı kararıyla hava muhalefeti nedeniyle yerinde incelenemeyen EĢelek 

Mevkiindeki öneri arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak Uğurlu Zeytinli Höyük Kazı BaĢkanlığının 

görüĢü alındıktan sonra tescilinin değerlendirilmesine karar verilen, Çanakkale KVKBK’nin 

29.06.2015/2420 sayılı kararıyla Trapezya Höyüğü’nün I.derece, lahit kapağının bulunduğu 

alanın 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmeline, EĢelek Mevkii (5.bölge) planlama 

alanındaki öneri sit alanın çok geniĢ olduğu, olası hataları önlemek amacıyla ÇKVKBK 

Müdürlüğü, ilgili müze müdürlüğü ve Uğurlu Zeytinli Höyük Kazısı uzmanlarından oluĢturulacak 

bir ekiple yeniden incelenmesine karar verilen alanda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 

uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi, EĢelek Mevkii (5. bölge) planlama alanında tespit edilen 

ve tescile önerilen alanlardan Erken Tunç Çağı yerleĢiminin I. derece, Geç Roma Dönemi 

yerleĢiminin III. derece, olasılıkla Orta Paleolitik Döneme ait buluntuların (çakmaktaĢı ve taĢ 

aletler) yüzeyde yoğun olarak bulunduğu alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak kararımız 

eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritalarda gösterildikleri Ģekliyle tescil edilmelerine, III. derece 

arkeolojik sit alanlarında geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının; ―Koruma Kurulu 

izni alınmadan hiç bir fiziki ve inĢai faaliyette bulunulamaz‖ olarak belirlenmesine, yeni 

hazırlanacak tescil fiĢlerinin Kurulumuza iletilmesine karar veridi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.09.20 

Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 89 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.03.2015 - 1124 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Çakmak Mahallesi sınırları içinde yer alan Çakmak 

Höyüğün sit alanının sayısallaĢtırmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 

yaptığı inceleme sonucu hazırlanan 24.02.2015 tarihli uzman raporu okundu, konunun ekleri ve 

iĢlem dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, TaĢınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu BaĢkanlığının 08.03.1984 tarih ve 170 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve  Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.08.1988 tarih ve 90   

sayılı kararı ile sit sınırları belirlenen ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Çakmak   

Höyüğüne ait I. ve III. derece arkeolojik sit alanı sit haritasının irdeleme sonucu hazırlanan 

değiĢikliğine yönelik sit haritası ve sit sınırı köĢe koordinatları ile geçiĢ dönemi koruma ve 

kullanma koĢullarının uygun olduğuna (OLUMLU)  karar verildi. 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Çakmak Mahallesi, Çakmak Höyüğü I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1 - Derece Arkeolojik Sit Alanı: Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni 

düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.  



Bu alanlarda,  

a) GeçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının belirlenmesine, GeçiĢ dönemi yapılanma 

koĢullarının belirlenmesinde;  

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiĢ yoğunluğu aĢmamasına,  

- Alana gelecek iĢlevlerin uyumuna,  

- Gerekli alt yapı uygulamalarına,  

- Öneri yapı gabarilerine,  

- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,  

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleĢime açılmıĢ kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılmıĢ yerlerde 

planın öngördüğü koĢulların geçerli olduğuna.  

d) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili, varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,  

e) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

g) Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine,  

h) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralleri yapılabileceğine,  

i) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesislerine iliĢkin yürürlükteki ilke 

kararının geçerli olduğuna,  

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.09.33 

Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 89 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.03.2015 - 1123 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Mesthöyük Mahallesi sınırları içinde yer alan Karahasan 

Höyüğün sit alanının sayısallaĢtırmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 

yaptığı inceleme sonucu hazırlanan 20.02.2015 tarihli uzman raporu okundu, konunun ekleri ve 

iĢlem dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Mesthöyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, TaĢınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu BaĢkanlığının 08.03.1984 tarih ve 170 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve  Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.08.1988 tarih ve 89   

sayılı kararı ile sit sınırları belirlenen ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Karahasan   

Höyüğüne ait III. derece sit alanının I. derece içerisine alınarak hazırlanan sit sınırlarını kararımız 

eki sit haritası ve sit sınırı köĢe koordinatları ile geçiĢ dönemi koruma ve kullanma koĢullarının 

uygun olduğuna (OLUMLU)  karar verildi. 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Mesthöyük Mahallesi, Karahasan Höyüğü I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1 - Derece Arkeolojik Sit Alanı Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.09.35 

Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 89 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.03.2015 - 1125 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Gedikli Mahallesi sınırları içinde yer alan GedikliHöyüğün 

sit alanının sayısallaĢtırmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının yaptığı 

inceleme sonucu hazırlanan 24.02.2015 tarihli uzman raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Gedikli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, TaĢınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu BaĢkanlığının 08.03.1984 tarih ve 170 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.08.1988 tarih ve 95   

sayılı kararı ile sit sınırları belirlenen ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Gedikli  

Höyüğüne ait kararımız eki sit haritası ve sit sınırı köĢe koordinatları ile geçiĢ dönemi koruma ve 

kullanma koĢullarının uygun olduğuna (OLUMLU)  karar verildi. 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Gedikli Mahallesi, Gedikli Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1 - Derece Arkeolojik Sit Alanı Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni 

düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.  



Bu alanlarda,  

a) GeçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının belirlenmesine, GeçiĢ dönemi yapılanma 

koĢullarının belirlenmesinde;  

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiĢ yoğunluğu aĢmamasına,  

- Alana gelecek iĢlevlerin uyumuna,  

- Gerekli alt yapı uygulamalarına,  

- Öneri yapı gabarilerine,  

- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,  

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleĢime açılmıĢ kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  

c) Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılmıĢ yerlerde 

planın öngördüğü koĢulların geçerli olduğuna.  

d) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili, varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,  

e) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

g) Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine,  

h) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine,  

i) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesislerine iliĢkin yürürlükteki ilke 

kararının geçerli olduğuna,  

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.09.37 

Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 89 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.03.2015 - 1122 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Hisar Mahallesi sınırları içinde yer alan Emmioğlu Höyüğün 

sit alanının sayısallaĢtırmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı ve Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının yaptığı 

inceleme sonucu hazırlanan 24.02.2015 tarihli uzman raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, TaĢınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu BaĢkanlığının 08.03.1984 tarih ve 170 sayılı kararı ile 

tescil edilen ve  Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.08.1988 tarih ve 95   

sayılı kararı ile sit sınırları belirlenen ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Emmioğlu   

Höyüğünün uzman raporuna göre höyük olmadığının anlaĢıldığından daha önceden belirlenmiĢ 

olan III. derece arkeolojik sit alanına yönelik uzman raporunda herhangi bir seramik kalıntısı ve 

benzeri bulguya rastlanılmadığı belirtildiğinden kaldırılması önerisinin uygun olduğuna; söz 

konusu I. derece sit alanının arkeolojik antik yerleĢim alanı olarak tescilinin devamının uygun 

olduğuna, kararımız eki sit haritası ve sit sınırı köĢe koordinatları ile geçiĢ dönemi koruma ve 

kullanma koĢullarının uygun olduğuna (OLUMLU)  karar verildi. 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Hisar Mahallesi, Emmioğlu Höyüğü I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1 - Derece Arkeolojik Sit Alanı: Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine,  

f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.03.103 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 – 95 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 1237 KAHRAMANMARAġ 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, Ceyhan Mahallesinde, Müzesi BaĢkanlığında yapılan 

sondaj kazıları neticesinde tespit edilerek tescil edilmesi istenilen höyüğe iliĢkin KahramanmaraĢ 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 3199 sayılı yazısı, Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/09/2014 tarih ve 4238 sayılı kararı, KahramanmaraĢ 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/10/2014 tarih ve 3509 sayılı yazısı, Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğünün 12/02/2015 gün ve 

36564 sayılı yazısı, Elbistan Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 23/02/2015 tarih ve 313 

sayılı yazısı okundu, Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30/04/2015 tarih ve 

1162 sayılı kararı gereğince komisyonca yerinde incelendi, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, Ceyhan Mahallesinde bulunan alanda oluĢan 

kesitlerde yapılan incelemede kültür katmanları görülmediğinden höyük olmadığı anlaĢılan Geç 

Dönem Arkeolojik YerleĢim Alanın,  fiziki ve topografik yapısı göz önüne alınarak komisyonca 

önerilen kararımız eki haritada gösterildiği Ģekilde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

olarak, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖I. ve III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı‖ olarak tescil edilmesinin uygun (OLUMLU) olduğuna, bu doğrultuda sit fiĢinin 

hazırlanarak kurulumuza sunulmasına, Sit ilan edilen alanlarda yürürlükteki imar planının 

durdurulmasına,      I. Derece Arkeolojik Sit Alanı için Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararı koĢullarının geçerli olduğuna, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı için 

ilgili Belediyelerinin görüĢleri alınarak geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.03.111 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2015 - 91 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2015 - 1161 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, Keçemağara Mahallesi, Kale mevkiinde taĢınmaz 

kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren KahramanmaraĢ 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih ve 121 sayılı yazısı ekinde bulunan Müzesi 

Uzmanlarının 06/01/2015 tarihli raporu, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü 

KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğünün 26/02/2015 gün ve 47180 sayılı yazısı, Elbistan Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 23/02/2015 tarih ve 310 sayılı yazısı, KahramanmaraĢ Ġl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10/02/2015 tarih ve 1454 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, Keçemağara Mahallesi, Kale mevkiinde bulunan 

Tepeüstü Arkeolojik YerleĢim Alanı ve Mağara Kompleksinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 

‖Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, derecesinin ―I. Derece‖ olarak belirlenmesine, 

kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte uygun olduğuna (OLUMLU), sit fiĢinin 

Tespit ve Tescil Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,  

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, Keçemağara Mahallesi, Kale mevkii Tepeüstü 

Arkeolojik YerleĢim Alanı ve Mağara Kompleksine iliĢkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiĢ 

dönemi koruma ve yapılanma koĢulları; 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılmaması, 

2. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesi, 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

6. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 

7. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.10.129 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2015 - 91 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2015 - 1157 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, ġahinkayası ve YeĢilova Mahalleleri, Subağı 

mevkiinde taĢınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini 

içeren Müzesi Uzmanlarının 03/11/2014 tarihli raporu, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Daire baĢkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğünün 

27/02/2015 tarih ve 3048 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü 

KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğünün 12/02/2015 gün ve 36716 sayılı yazısı, KahramanmaraĢ Ġl 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10/02/2015 tarih ve 1454 sayılı yazısı okundu, 

konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, ġahinkayası ve YeĢilova Mahalleleri, Subağı 

mevkiinde bulunan Kaya Mezarı ve Arkeolojik YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 

‖Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, derecesinin ―I. Derece‖ olarak belirlenmesine, 

kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte uygun olduğuna (OLUMLU), sit fiĢinin 

Tespit ve Tescil Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, uzman 

raporunda belirtilen Müze Müdürlüğünce kaçak kazı çukurlarının kapatılması ve kaçak kazıların 

önlenmesi için mahallen gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına, 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, ġahinkayası ve YeĢilova Mahallelerinde bulunan 

Kaya Mezarı ve Arkeolojik YerleĢim Alanına iliĢkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiĢ dönemi 

koruma ve yapılanma koĢulları; 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılmaması, 

2. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesi, 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

6. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 

7. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.10.130 

Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2015 - 91 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.03.2015 -  1158 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, Kale Mahallesindeki hazine arazisinin kiralanma 

talebine yönelik yapılan inceleme sırasında taĢınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle 

hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 10/11/2014 tarih ve 3680 sayılı yazısı, ekinde bulunan Müzesi uzmanlarının 

05/11/2014 tarihli raporu, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire 

baĢkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğünün 20/02/2015 tarih ve 2558 sayılı 

yazısı, KahramanmaraĢ Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10/02/2015 tarih ve 1454 

sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü KahramanmaraĢ ġube 

Müdürlüğünün 06/02/2015 tarih ve 31395 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, Kale Mahallesi, tapulama harici alan ve 197 

numaralı parsel üzerinde bulunan Arkeolojik YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 

‖Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, derecesinin ―I. Derece‖ olarak belirlenmesine, 

kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte uygun olduğuna (OLUMLU), sit fiĢinin 

Tespit ve Tescil Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, uzman 

raporunda belirtilen Müze Müdürlüğünce kaçak kazı çukurlarının kapatılması ve kaçak kazıların 

önlenmesi için mahallen gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına, 

KahramanmaraĢ Ġli, OnikiĢubat Ġlçesi, Kale Mahallesinde bulunan Tepeüstü Arkeolojik 

YerleĢim Alanına iliĢkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiĢ dönemi koruma ve yapılanma 

koĢulları; 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılmaması, 

2. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesi, 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

6. Mezarlık olarak kullanılamayacağına, 

7. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda 

belirlenen geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek 

Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015 - 94 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2015 - 1215 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı,gereği, 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Çapalı Mahallesi Çapalı Höyük, Zeytinli Mahallesi ġahinbey Anıtı 

Höyük, Zeytinli Höyük ile BeĢgöz Höyük, Külecik Mahallesi Külecik Höyük, Almalı Mahallesi 

Almalı Höyük, Ekinli Mahallesi Ekinli Höyük alanlarının   sit sınırlarının  ve koruma alanlarının 

sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine  yönelik  yerinde yapılan incelemeler sonucunda  

Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 11/03/2015 tarihli raporları okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 

sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 

bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.06.1981 tarih ve A-2945 

sayılı kararı ile I. Derece Eski Eser Alanı olarak tescilli Çapalı Mahallesi Çapalı Höyüğüne 

yönelik olarak yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki köy 

yerleĢim alanı dikkate alınarak,  derecesinin I. Dereceden ekli haritada belirtildiği Ģekilde I. ve II. 

Derece olarak düzenlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. ve II. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna, höyüğün güneybatı eteğinde yeni yapılan ev inĢaatlarını yapanlar 

hakkında duyurusunda bulunulmasına;  

2. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.06.1981 tarih ve A-2945 

sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Almalı Mahallesi Almalı Höyüğüne 

yönelik olarak  yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki köy 

yerleĢim alanı dikkate alınarak derecesinin I. Dereceden ekli haritada belirtildiği Ģekilde I. ve II. 

Derece olarak düzenlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. ve II. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna, ahır inĢaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; 

3. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.06.1981 tarih ve A-2945 

sayılı kararı I. Derece Eski Eser Alanı olarak tescilli Zeytinli Mahallesi BeĢgöz Höyüğüne yönelik 

olarak yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki üzerindeki köy 

yerleĢim alanı dikkate alınarak, sit derecesinin I. Dereceden ekli haritada belirtildiği Ģekilde I. ve 

II. Derece olarak düzenlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. ve II. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

4. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.02.1983 tarih ve A-4157 

sayılı kararı ile I. Derece Eski Eser  Alanı olarak tescilli Külecik Mahallesi Külecik Höyüğüne 

yönelik olarak yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki  köy 

yerleĢim alanı dikkate alınarak, derecesinin I. Dereceden ekli haritada belirtildiği Ģekilde I. ve II. 

Derece olarak düzenlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. ve II. Derece 



Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.11.2005 tarih ve 1164 sayılı 

kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Zeytinli Mahallesi ġahinbey 

Anıtı Höyüğüne yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

6. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.06.1981 tarih ve A-2945 

sayılı kararı ile tescili yapılan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.02.2009 tarih ve 4668 sayılı kararı ile kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Zeytinli Mahallesi 

Zeytinli Höyüğne yönelik olarak yapılan  sit sınırlarının irdelemesi sonucunda elde edilen veriler 

ıĢığında, Gaziantep-Kilis Karayolu dikkate alınarak sit alanı sınırının yeniden düzenlenmesine, 

yeni duruma göre  Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/04/1989 tarih ve 325 sayılı 

kararı ile tescili yapılan, yine aynı Kurulun  26.12.1989 tarih ve 496 sayılı kararı ile kadastral 

haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan, I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ekinli Mahallesi  Ekinli Höyüğüne yönelik yapılan sit 

irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki köy yerleĢim alanı dikkate alınarak 

I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli haritada belirtildiği Ģekilde yeniden 

düzenlenmesine,  Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.ve III. Derece Arkeolojik 

sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile  sit fiĢinin uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

Kararımızda ismi geçen tüm sit alanlarına iliĢkin olarak ivedilikle ilgili belediyelerince 

Koruma Amaçlı Ġmar Planlarının yapılarak Kurulumuz sunulmasına, III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine 

I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma koĢullarının; 05/11/1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.08.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015 - 94 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2015 - 1212 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, 

gereği, Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, BağbaĢı Mahallesi BağbaĢı Örenyeri, Tokdemir Mahallesi 

Kaya Mezarları, Koçlu Mahallesi Koçlu Höyük, Akçaburç Mahallesi Akçaburç Höyük ve 

Nekropol Alanı, Güngürge Mahallesi Güngürge Höyük, YayıktaĢ Mahallesi YayıktaĢ Höyük ve 

Nekropol Alanı, Suboğazı Mahallesi Suboğazı Höyük 1 ve Suboğazı Höyük 2, Ġbrahimli 

Mahallesi Erikçe Kaya Mezarları, Küllü Mahallesi Ziyaret Örenyeri ile Dülük Mahallesi Antik 

Suyolu, Kızıkhamurkesen Nalım Höyük alanlarının sit sınırlarının ve koruma alanlarının 

sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine yönelik yerinde yapılan incelemeler sonucunda 

Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 18/05/2015 tarihli raporları okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 

sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 

bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.1994 gün ve 1733 sayılı 

kararı ile kararıyla tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenen BağbaĢı Mahallesi 

BağbaĢı Örenyerine ait sit sınırlarının haritada yanlıĢ iĢaretlendiği anlaĢıldığından, doğru 

koordinatları ile hazırlanmıĢ ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren kararımız eki harita 

ve köĢe koordinatları ile sit fiĢi uygun (OLUMLU) olduğuna ve daha önceki haritada sehven 

yanlıĢ iĢaretlendiği anlaĢılan parsel üzerindeki tescil kaydının kaldırılmasına,  parsel üzerine 

konulmuĢ olan sit Ģerhinin kaldırılmasına, 

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulunun 24/11/2005 tarih ve 

1169 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Koçlu Mahallesi, 

Eski Ören Mevkiinde bulunan Koçlu Höyüğüne yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4414 sayılı kararı ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Akçaburç Mahallesi Akçaburç Höyüğüne yönelik 

olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. ve III. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4418 sayılı kararı ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Akçaburç Mahallesi Akçaburç Kaya Mezarlarına yönelik 

olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını 

gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 



5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4415 sayılı kararı ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli YayıktaĢ Mahallesi YayıktaĢ Höyüğüne yönelik olarak 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarını 

gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

6. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4423 sayılı kararı ile ikinci 

defa tescil kararı yenilenerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan,  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli YayıktaĢ Mahallesi YayıktaĢ 

Kaya Mezarlarına yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının olduğuna (OLUMLU); 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4422 sayılı kararı ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları  belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan, I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Suboğazı Köyü Subağazı Höyük II için  Kurulumuz 

uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit 

haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

8. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2004 tarih ve 263 

sayılı kararı ile tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan ve kararda sehven Öğümsöğüt  Köyü sınırları içerisinde kaldığı 

belirtilen,  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ġbrahimli Mahallesi Erikçe Kaya 

Mezarlarına yönelik olarak  Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

9. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/06/2005 tarih ve 773 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Küllü Mahallesi Ziyaret Ören 

Yerine yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

10. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/05/2007 tarih ve 

2723 sayılı kararı ile tescil edilerek yine aynı kurulun 24/03/2008 tarih ve 3606 sayılı kararı ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak UTM 6 ED 50 sistemine göre koordinat 

değerleri bulunmayan Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Dülük 

Mahallesi Antik Su Yoluna yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki 

Koruma Alanını gösteren harita ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, 

kanal istikametinin tespiti için bilimsel çalıĢmaların Müze Müdürlüğünce yaptırılmasının 

önerilmesine; 

11. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.06.1994 gün ve 1857 

sayılı kararı ile Kızıkhamurkesen Höyük olarak,  yine aynı kurulun 15.12.2005 gün ve 1246 sayılı 

kararı ile Tekirsin Nalım Höyük olarak tescili yapılarak kadastral haritası üzerinde sit sınırları  

belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan  I.. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 

edilen alanların aynı höyükler olduğu anlaĢıldığından, söz konusu höyüğün Kızıkhamurkesen 

Mahallesi Nalım Höyük olarak I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe 

yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile  sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 



12. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16/11/2001 tarih ve 4416 sayılı kararı  ile 

kadastral haritası üzerinde sit sınırları  belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan Tokdemir Mahallesi, ġekersin Mevkide 

bulunan Tokdemir Nekropolüne yönelik yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler 

ıĢığında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit sınırı daraltılan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit 

fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, daha önceki haritada sit alanı içerisinde kalıp, yeni 

hazırlanan kararımız eki haritada sit alanı dıĢında kalan parsellerdeki tescil kaydının ve parseller 

üzerine konulmuĢ olan sit Ģerhinin kaldırılmasına, izinsiz  inĢaat  yapanlar hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına; 

13. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24/02/1994 tarih ve 1737 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 08/02/1999 tarih 3272 sayılı kararı ile kadastral 

haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. Ve III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güngürge Mahallesi Güngürge Höyüğüne yönelik yapılan sit 

irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız 

eki I.ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit 

fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, höyük üzerinde yer alan elektrik direklerini izinsiz dikenler  

ve mevcut yapı üzerine yeni yapı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına;  

14. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16/11/1989 tarih ve 472 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları  belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Suboğazı Köyü Subağazı 

Höyük 1 için  yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, üzerindeki köy 

yerleĢmesi dikkate alınarak derecesinin I. Dereceden II. Dereceye düĢürülmesine, Kurulumuz 

uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 

köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, yeni inĢaat yapmak amacıyla höyük 

toprağını izinsiz kazanlar ile temel aĢamasında görülen inĢaatların durdurularak  yapanlar  

hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve ; 

Kararımızda ismi geçen tüm sit alanlarına iliĢkin olarak ivedilikle ilgili Belediyelerince 

Koruma Amaçlı Ġmar Planlarının yapılarak Kurulumuz sunulmasına, III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.04.97 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 - 95 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 1236 KAHRAMANMARAġ 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Yoğunoluk Mahallesi, Çamlamaca Yaylasında 

taĢınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren 

KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30/01/2015 tarih ve 353 sayılı yazısı, Göksun 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 23/02/2015 tarih ve 527 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün 05/03/2015 tarih ve 37713 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Yoğunoluk Mahallesi, Çamlamaca Yaylasında 

bulunan Arkeolojik YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖Arkeolojik Sit Alanı‖ 

olarak tescil edilmesine, derecesinin ―I. Derece‖ olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası 

ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı geçiĢ dönemi koruma ve yapılanma koĢulları olarak 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.06.73 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 - 95 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 1232 KAHRAMANMARAġ 

KahramanmaraĢ Ġli, Türkoğlu Ġlçesi, Küçükimalı Mahallesinde yapılan incelemede tespit 

edilerek tescil edilmesi istenilen Kabaktepe Höyüğüne iliĢkin KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 1077 sayılı yazısı ve ekleri incelendi, Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğünün 24/04/2015 tarih ve 93176 sayılı yazısı, 

KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı Tarihi Mekanlar ve 

Kent Estetiği ġube Müdürlüğünün 13/05/2015 tarih ve 7030 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri 

ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Türkoğlu Ġlçesi, Küçükimalı Mahallesinde bulunan Kabaktepe 

Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve 

tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖ I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine,  

Müzesince hazırlanan kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun 

olduğuna (OLUMLU), Kurulumuza sunulan fotoğrafik belgelerden anlaĢıldığı üzere höyük 

üzerinde görülen tahribatları önlemek adına ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına,          

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiĢ dönemi koruma ve yapılanma koĢulları olarak 658 sayılı ilke 

kararının geçerli olduğuna karar verildi. 



 
 

9
3

0
3

/1
2

/1
-1

 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.02.26 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1285 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı gereği, 

Gaziantep Ġli, Ġslahiye Ġlçesi, Davlunbaz Höyük sit sınırlarının sayısallaĢtırılması ve 

irdelenmesine yönelik yapılan incelemeler sonucunda Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ 

olduğu 17/06/2015 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Ġslahiye Ġlçesi sınırları içerisinde, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 12/03/1993 tarih ve 1434 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası 

üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli CevdetpaĢa Mahallesi Davlunbaz Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma 

kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

I.  Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.05.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1286 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 
içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, 
gereği, Gaziantep Ġli, Oğuzeli Ġlçesi, Cüdeyli Höyük, Körkün Akeramik YerleĢim Alanı, Sazgın 
Höyük, Körkün Höyük ve Bozdağ Nekropolü sit alanlarına ait sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına  
yönelik  yerinde yapılan incelemeler sonucunda  Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 
17/06/2015 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 
görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Oğuzeli Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 
sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 
bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2005 tarih ve 
1222 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 
Yukarıgüneyse Mahallesi Cüdeyli Höyüğüne yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, 
Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit 
haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

2. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 11/06/1983 tarih ve A-4398 
kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ancak haritası bulunmayan Sazgın 
Mahallesi Sazgın Höyüğe yönelik yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, 
üzerindeki köy yerleĢmesi dikkate alınarak derecesinin I. Dereceden II. Dereceye düĢürülmesine, 
Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit 
haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, yeni tarla açmak amacı 
ile höyük toprağını alanlar ve yeni yapılaĢmada bulunanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunulmasına; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 tarih ve 2265 
sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı Kurulun 30/09/2004 tarih ve 58 sayılı kararı ile kadastral 
haritası üzerinde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak sit sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan BüyükĢahinbey (Körkün)  Mahallesi Körkün Höyüğe yönelik 
olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  ve III. 
Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) 
olduğuna; 

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/04/2008 tarih ve 
3726 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli BüyükĢahinbey 
(Körkün) Mahallesi Körkün Akeramik YerleĢim Alanına yönelik olarak sayısallaĢtırma 
kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit 
sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulunun 29/08/2003 tarih ve 
5277 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli BüyükĢahinbey 
(Körkün)  Mahallesi Bozdağ Nekropolüne yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz 
uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 
köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 
tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, 

III.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının 
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.06.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1288 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, 

gereği, Gaziantep Ġli, Yavuzeli Ġlçesi, Karadağ Tepesi Dolmenler, Karapınar Höyük, Karapınar 

TaĢ Ocakları, Hacımallı Kaya Mezarları, Düzce Örenyeri, Sarıdere Örenyeri, HalilbaĢlı Kaya 

Mezarları ve Yarımca TaĢ Ocağı sit alanları ve taĢınmaz kültür varlıklarına ait sit sınırları ile 

koruma alanlarının sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine yönelik yapılan incelemeler sonucunda 

Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 17/06/2015 tarihli raporları okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Yavuzeli Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 

sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 

bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları ve taĢınmaz kültür varlıkları hakkında; 

1. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 06/03/1986 tarih ve 1973 

sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde 

koruma alanı belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan Küçükkarakuyu Mahallesi 

Karadağ Tepesi Dolmenlerine yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre koruma alanı daraltılan, kararımız 

eki koruma sınırlarını gösteren yeni haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 tarih ve 116 sayılı 

kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karabey Mahallesi Karapınar 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında,  yeni veriler ıĢığında höyüğün 

359 nolu parsel üzerinde olduğu tespit edildiğinden,  Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

yüzeydeki verilere göre sit sınırı daraltılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını 

gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 177 

parsel üzerindeki tescil kaydının ve sit Ģerhinin kaldırılmasına; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/04/1989 tarih ve 336 sayılı 

kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karabey Mahallesi 

Karapınar Antik TaĢ Ocağı ve Kaya Mezarına yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme 

kapsamında, önceki karar eki haritada belirlenen I.Derece Arkelojik Sit Alanı sınırının alanın 

yeterli alanı kapsadığı anlaĢıldığından II. Derece Arkeolojik Sit Alanının iptaline, Kurulumuz 

uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit sınırı daraltılan kararımız eki I. Derece 

Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 

sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı Kurulun 16/11/2001 tarih ve 4425 sayılı kararı ile 

1/25000 ölçekli harita üzerinde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen Hacımallı 

ve Yarımca Mahallesi Narlı Mevki Hacımallı Kaya Mezarlarına yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve 



irdeleme kapsamında, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeterli olduğundan III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının iptaline,  Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit 

sınırı daraltılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24/06/1994 tarih ve 2514 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Düzce Mahallesi Düzce 

Örenyerine yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında sit sınırlarının haritada yanlıĢ 

iĢaretlendiği anlaĢıldığından, doğru koordinatları ile hazırlanmıĢ ve I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren kararımız eki harita ve köĢe koordinatları ile sit fiĢi uygun (OLUMLU) 

olduğuna ve daha önceki haritada sehven  iĢaretlendiği anlaĢılan parsel üzerindeki tescil kaydının 

ve sit Ģerhinin kaldırılmasına, 

6. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/10/2005 tarih ve 1046 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yarımca  Mahallesi Sarıdere 

Öreyerine yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit sınırı belirlenen kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/04/2006 tarih ve 1560    

sayılı kararı ile tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Büyükkarakuyu 

Mahallesi HalilbaĢlı Kaya Mezarlarına yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan kararımız eki sit fiĢi 

ile I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

8. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/06/2007 tarih ve 2763 

sayılı kararı ile tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yarımca Mahallesi 

Antik TaĢ Ocağı ve Kaya Mezarlarına yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan kararımız eki I. 

Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

9. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 22/02/2007 tarih ve 2403 sayılı 

sayılı kararı ile tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Hadrian Tapınağına 

yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, söz konusu alanın Kurul kararında 

zikredilen Geçmez Köyü sınırları içerisinde değil Sarılar Mahallesi sınırlarında kaldığı anlaĢılmıĢ 

ve bu doğrultuda Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

I.  Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1278 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı gereği, 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Battal Höyük, Çubukdiken Höyük, Karadinek Kalesi ve Sacır 

Höyük sit alanlarına ait sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına  yönelik  yerinde yapılan incelemeler 

sonucunda  Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 17/06/2015 tarihli raporları okundu, 

konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 

sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 

bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 06/03/1986 tarih ve 1976 

kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan,  Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 25/06/2004 tarih ve 5757 sayılı kadastral haritası üzerinde sit 

sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan Fidanlık Mahallesi Battal Höyüğe 

yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2156 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Çubukdiken Mahallesi 

Çubukdiken Höyüğüne yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/03/2001 tarih ve 4610 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yazıbağı  Mahallesi 

Karadinek Kulesine yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 tarih ve 2266 

sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan,  yine aynı Kurulun 

26/04/2007 tarih ve 2552 sayılı kararı ile kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan Sarısalkım  Mahallesi Sacır Höyüğüne yönelik olarak 

sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) 

olduğuna; 

5. Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/11/2009 tarih ve 

119 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 

koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Burçkarakuyu 

Mahallesi Paleolitik ĠĢlik alanına yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, Kurulumuz 

uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 

köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

I.  Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.08.1000 
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1283 GAZĠANTEP 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı,gereği, 
Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Humanız Höyük, Aktoprak Höyük, Öğümsöğüt Kadıyeri 
YerleĢim Yeri, Aktoprak Kızılgöl Örenyeri, Tokdemir Memonun Höyük YerleĢim Yeri ve 
Karahüyük Karahöyük  alanlarının   sit sınırlarının sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine  yönelik  
yerinde yapılan incelemeler sonucunda  Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 
17/06/2015 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 
görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 
sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 
bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 11/06/1983 tarih ve A-4397  
sayılı kararı ile kararı ile tescili yapılan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma 
Kurulunun 27.07.2006 tarih ve 1840 sayılı kararı ile kadastral haritası üzerinde sit sınırları 
belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 
29 Ekim Mahallesi Humanız Höyüğüne yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 
kararımız eki I.  Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 
uygun (OLUMLU) olduğuna;  

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulunun 28/04/1997 tarih ve 
2127 sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aktoprak Mahallesi 
Aktoprak Höyük için yapılan sit irdelemesi sonucunda elde edilen veriler ıĢığında,  Kurulumuz 
uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 
köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 
1887 sayılı kararı ile tescili yapılan, Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 22/10/2009 tarih ve 102 sayılı kararı ile kadastral haritası üzerinde sit sınırları 
belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 
Öğümsöğüt Mahallesi Kadıyeri YerleĢim Alanına yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca 
hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 
koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/10/2006 tarih ve 
2106 sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 27/06/2007  tarih ve 2769  sayılı kararı ile 
kadastral haritası üzerinde nihai sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aktoprak Mahallesi Kızılgöl Örenyerine yönelik 
olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını 
gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 
sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4421 sayılı kararı ile 
kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. ve III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli TokdemirMahallesi Memonun Höyük YerleĢim Yerine 
yönelik  olarak Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.ve III. Derece Arkeolojik  sit 
sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna 

6. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1995 tarih ve 2154 
sayılı kararı ile tescili yapılan, yine aynı kurulun 16.11.2001 tarih ve 4420 sayılı kararı kadastral 
haritası üzerinde sit sınırları  belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan,  I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karahüyük Mahallesi Karahöyük’e yönelik olarak Kurulumuz 
uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 
köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna ; 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 
658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, karar verildi. 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının 
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.09.1000 
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1287 GAZĠANTEP 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı,gereği, 
Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Keferdiz Höyük, Coba Höyük, KırıĢkal Höyük, Songurus Höyük, 
Kuskun Höyük, Altın Höyük, Nergis Höyük, Dağdağanlı Höyük, Gercin Tepesi, Sakarat Höyük 
ve Arpalı Höyük  sit alanlarına  ait sit sınırları ile koruma alanlarının  sayısallaĢtırılması ve 
irdelenmesine yönelik yapılan incelemeler sonucunda  Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ 
olduğu 17/06/2015 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 
görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 
sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 
bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarih ve 1886 
sayılı kararı ile tescil edilerek sit derecesi ve haritası belirlenmeyen Sakçagözü  Mahallesi 
Keferdiz Höyüğüne  yönelik olarak,  sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, höyüğün I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki 
verilere göre tespiti yapılan  kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası 
ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

2. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarih ve 1886 
sayılı kararı ile tescil edilerek sit derecesi ve haritası belirlenmeyen Sakçagözü  Mahallesi Coba 
Höyüğüne  yönelik olarak,  sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, höyüğün I.Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak belirlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre 
tespiti yapılan  kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 
koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarih ve 1886 
sayılı kararı ile tescili yapılan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
29/08/1988 tarih ve 93 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen, 
ancak koordinat değerleri bulunmayan KırıĢkal Mahallesi KırıĢkal Höyüğüne  yönelik olarak,  
sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, höyüğün doğal kaya üzerine oturduğu, dolayısı ile III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak iĢaretlenen alanda herhangi bir veri olmadığından III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı tescil kaydının kaldırılmasına, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 
yüzeydeki verilere göre sit sınırı daraltılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını 
gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

4. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 08/03/1984 tarih ve 170  
sayılı kararı ile tescil yapılan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 
tarih ve 86 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen, ancak 
koordinat değerleri bulunmayan Sakçagözü Mahallesi Kuskun Höyüğüne yönelik olarak,  
sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Koruma alanı olarak belirlenen alanda, herhangi bir 
taĢınmaz kültür  varlığına rastlanılmadığından III. Derece Arkeolojik Sit alanı tescil kaydının 
kaldırılmasına, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan  
kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit 
fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; tarla açmak amacıyla höyük çevresinde toprak alımı 
yapıldığı anlaĢıldığından, bu çalıĢmayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına;  

5. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 08/03/1984 tarih ve 170 sayılı 
kararı ile tescil edilerek haritası belirlenmeyen I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sakçagözü   
Mahallesi Songurus Höyüğüne  yönelik olarak,  sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, , 
Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan  kararımız eki  I. 
Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun 
(OLUMLU) olduğuna; 



6. TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 08.03.1984 tarih ve 170 sayılı 

kararı ile tescili yapılan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma   Kurulunun 29/08/1988 

tarih ve 94  sayılı kararı ile kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Hisar Mahallesi 

Dağdağanlı  Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, önceki karar eki 

haritada belirlenen I.Derece Arkelojik Sit Alanı sınırının yeterli alanı kapsadığı, III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı içerisinde herhangi bir kültür katmanına rastlanılmadığından III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının iptaline, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit 

tespiti yapılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe 

koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05/01/1996 tarih ve 2357 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Gökçedere Mahallesi Nergis 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna, Höyük üzerinde tarımsal faaliyette bulunanlar hakkında suç 

duyurusunda bulunulmasına; 

8. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma   Kurulunun 21/10/2004 tarih ve 191     

sayılı kararı ile tescil edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerinde I.. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırları belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan Emirler Mahallesi Altın Höyüğüne 

yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan, 

yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan  kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren 

yeni sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

9.  TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 13/02/1986 tarih ve 1872 

sayılı kararı ile tescili taĢınmaz kültür varlığı olarak tescili yapılan, Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 tarih ve 84 sayılı kararında ekli haritada belirtilen 

sınırların koruma sınırı olarak belirlenmesine denilmiĢ ancak ek haritada sınırın I.Derece 

Arkeolojik Sit sınırı olarak tanımlandığı kadastral haritası üzerinde koordinat değerleri 

bulunmayan Gözlühüyük ve Kurudere Mahalleleri Gercin Tepesine yönelik olarak, 

sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

10. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05/01/1996 tarih ve 2356 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Emirler Mahallesi Sakarat 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; höyüğün doğu cephesinde izinsiz yapılar yapıldığı 

anlaĢıldığından bu yapıları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına;  

11. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30/11/1995 tarih ve 2312 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen Ġncegedik 

Mahallesi Arpalı Höyüğüne ait sit sınırlarının haritada yanlıĢ iĢaretlendiği anlaĢıldığından, doğru 

koordinatları ile hazırlanmıĢ ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren kararımız eki harita ve 

köĢe koordinatları ile sit fiĢi uygun (OLUMLU) olduğuna, daha önceki haritada sehven yanlıĢ 

iĢaretlendiği anlaĢılan parsel üzerindeki tescil kaydının ve parsel üzerine konulmuĢ olan sit 

Ģerhinin kaldırılmasına, 

12. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/09/2004  tarih ve 70 

sayılı kararı ile tescil edilerek sit sınırları belirlenmeyen I.Derece Arkeolojik Sit alanı Sakçagözü 

Mahallesi Sakçagözü ġelalesine yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren  sit 

haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.10.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 96 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2015 - 1290 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı,gereği, 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, KüçükeĢme Höyük, ġara Höyük, Arıkdere Höyük, Yazır Höyük, 

Ayyıldız Höyük, Subağı Höyük, Gidevir Höyük ve Çiftlik Höyük sit alanlarına ait sit sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine yönelik yapılan incelemeler sonucunda  Müdürlüğümüz 

uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 17/06/2015 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit 

sınırları belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi 

bulunmayan aĢağıda zikredilen sit alanları hakkında; 

1. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1888 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Akçaköy Mahallesi Gidevir 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1889 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Subağı Mahallesi Subağı 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1891 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ayyıldız Mahallesi Ayyıldız 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1892 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yazır Mahallesi Yazır 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 



5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1893 

sayılı kararı ile Çiftlik Höyük olarak tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları 

belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 

Çiftlik Mahallesi Çiftlik Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında alanın 

höyük olmayıp Geç Dönem YerleĢim Alanı olduğu, tespit doğrultusunda alan isminin Çiftlik 

Tepe Üstü YerleĢim Yeri olarak düzeltilmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız 

eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun 

(OLUMLU) olduğuna; 

6. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/09/1994 tarih ve 1894 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arıkdere Mahallesi Arıkdere 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 tarih ve 2259 

sayılı kararı ile tescil edilerek kadastral haritası üzerinde sit sınırları belirlenen, ancak koordinat 

değerleri bulunmayan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kelekli  Mahallesi ġara 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

8. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 11/12/1981 tarih ve A-3254 

sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ancak haritası bulunmayan 

Öncüler (Hülmen) Mahallesi KüçükeĢme Höyüğe yönelik olarak sayısallaĢtırma kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki I.  Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren sit 

haritası ve köĢe koordinatları ile tescil fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

I.  Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.09.30 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 - 97 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 1308 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Nurhak Ġlçesi, AğcaĢar Mahallesinde tespit edilen AğcaĢar 

Höyüğünün tesciline yönelik KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

25.08.2014 tarih ve 2828 sayılı yazısı incelendi, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 05/03/2015 

tarih ve 37712 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Nurhak Ġlçesi, AğcaĢar Mahallesinde bulunan Höyüğünün 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 

maddesi uyarınca ‖Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, derecesinin ―I. Derece‖ olarak 

belirlenmesine, Müzesince hazırlanan kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte 

sit fiĢinin uygun (OLUMLU) ve alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin 

geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.04.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 98 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 -1315 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, 

gereği, Gaziantep Ġli, Nizip Ġlçesi, Salkım Nekropolü, Salkım Kilisesi, Gökçeli Höyük, Camioku 

Höyük, Kuruca Höyük, Düzbayır Höyük, Kefre Höyük, Gavur Höyük, Mizirin Höyük ve 

Yukarıçardak Höyük, Tepe Höyük, Akevler Mozaiği, Kekliktepe Nekropolü  sit alanlarına ait sit 

sınırları ile koruma alanlarının sayısallaĢtırılması ve irdelenmesine yönelik yapılan incelemeler 

sonucunda Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırladığı 27/07/2015 tarihli rapor okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Nizip Ġlçesi sınırları içerisinde tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları 

belirlenmiĢ ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan ya da hiçbir harita bilgisi bulunmayan 

aĢağıda belirtilen sit alanları hakkında; 

1. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/06/1993 tarih ve 1478 

sayılı kararı ile 1/5000 harita üzerinde I ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Salkım 

Nekropolüne yönelik olarak yapılan sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması kapsamında, 

nekropolün III. Derece Arkeolojik Sit Alanında herhangi bir kültür varlığının bulunmadığı 

anlaĢıldığından sit Ģerhinin kaldırılmasına, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki 

verilere göre tespiti yapılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası 

ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

2. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/08/1988 tarih ve 109 sayılı 

kararı ile 1/2000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenen ve korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescilli Salkım Kilisesine yönelik olarak Kurulumuz uzmanlarınca yapılan 

sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması kapsamında, alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre tespiti yapılan kararımız 

eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin 

uygun (OLUMLU) olduğuna; 

3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 tarih ve 2244 

sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Gökçeli Höyüğüne yönelik olarak,   

sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması kapsamında; höyüğe ait karar eki haritada sit sınırları 115 

parsel olarak iĢaretli olduğu, ancak ilk tesciline yönelik hazırlanan dosyasındaki mevcut rapor ve 

fotoğraflardan anlaĢıldığı kadarı ile yanlıĢ iĢaretlendiği, ifade edilen höyüğün Gökçeli Mahalle 

Merkezinde yer aldığı anlaĢıldığından Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere 

göre tespiti yapılan ve köy yapılaĢması dikkate alınarak alanın II.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak ilan edilmesine, kararımız eki II. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve 

köĢe koordinatları ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna;  

4. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 tarih ve 2247 

sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Yağmuralan Mahallesi Camioku 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  



5. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.10.1995 tarih ve 2246 sayılı 

kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Kurucahöyük Mahallesi Kurucahöyüğüne 

yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

6. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/12/1981 tarih ve A-3253 

sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, ancak sit haritası bulunmayan 

Düzbayır Mahallesi Düzbayır Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması 

kapsamında, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan yüzeydeki verilere göre sit tespiti yapılan 

kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe koordinatları ile 

sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

7. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2245 sayılı 

kararı ile 370 ve 378 parsel nolu taĢınmazlar üzerine I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Suboyu 

Mahallesi Kefre Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme çalıĢması kapsamında 

Kurulumuz uzmanlarınca yapılan incelemede tescile konu 370 ve 378 parsellerde herhangi bir 

taĢınır veya taĢınmaz kültür varlığına rastlanılmaması, dosyasındaki ilk tescile konu rapor ve 

fotoğraflarla yerinde inceleme sırasında yapılan tespit ve çekilen fotoğrafların Suboyu Mahallesi 

merkezinde bulunan höyükle aynı olması nedeniyle Kefre Höyüğünün sit haritasının sehven 

lokalize edildiği anlaĢıldığından 370 ve 378 parsellerdeki tescil kararının kaldırılmasına, Kefre 

Höyüğüne yönelik olarak yüzeydeki veriler ve üzerindeki köy yapılaĢması ile  höyük ana kütlesi 

ve etekleri üzerindeki yapılaĢmalar göz önünde bulundurularak,  alanın ekli haritada belirtildiği 

Ģekilde II. Ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili edilmesine, hazırlanan öneri sit 

haritasındaki II ve III derece arkeolojik alan sınırlarını belirten sit haritası ve köĢe koordinatları 

ile sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna,  

8. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/05/2004 gün ve 5700 sayılı 

kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, Kocatepe Mahallesi Gavur Höyüğüne 

yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, alanın ―höyük‖ vasıflı olmadığı, 

dönemlik tepe üstü yerleĢim alanı olduğu anlaĢıldığından adının Kocatepe Tepe Üstü YerleĢimi 

olarak değiĢtirilmesine, Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan, yüzeydeki verilere göre tespiti 

yapılan kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren yeni sit haritası ve köĢe 

koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna; 

9. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2251 sayılı 

kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yağmuralan Mahallesi sınırları içinde yer 

alan  Yahyayüzü (Mizirin) Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, 

Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan, kararımız eki I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit 

haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; 

10. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2247 

sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yukarıçardak Mahallesi sınırları 

içinde yer alan Höyüğe yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında, Kurulumuz 

uzmanlarınca yüzeydeki verilere göre, alanın ―höyük‖ vasıflı olmadığı, dönemlik tepe üstü 

yerleĢim alanı olduğu anlaĢıldığından Yukarıçardak Tepeüstü YerleĢim Alanı olarak, ekli haritada 

belirtildiği Ģekilde alanın I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak derecesinin değiĢtirilmesine, 

buna göre hazırlanan kararımız eki I. ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası 

ve köĢe koordinatları ile sit fiĢinin  uygun (OLUMLU) olduğuna;  



11. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/06/2002 tarih ve 4752 

sayılı kararı ile 119 ada 145 numaralı parsel taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılan ancak 

sit haritası bulunmayan Bağlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bağlıca Kaya Mezarının 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, buna göre hazırlanan  I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarını gösteren kararımız eki harita ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna,  

12. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/10/1991  gün ve 997 sayılı 

kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı tescilli GümüĢgün Mahallesi Antik TaĢ Ocağına yönelik 

olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki 

I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun 

(OLUMLU) olduğuna;  

13. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/10/1995 gün ve 2250 

sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılan ancak aynı Kurulun 

21/05/2004 tarih ve 5701 sayılı kararı ile II.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak derecesi 

değiĢtirilerek haritası belirlenen, ancak koordinat değerleri bulunmayan  Sekili Mahallesi Sekili 

Höyüğüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan kararımız eki II. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

14. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/09/2008 tarih ve 

4155 sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kekliktepe Mahallesi Kekliktepe 

Nekropolüne yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan  I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren kararımız eki harita ve köĢe 

koordinatlarının  uygun (OLUMLU) olduğuna, 

15. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12/06/1982 tarih ve A-3587 

sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli GümüĢgün Mahallesi GümüĢgün Kilisesi ve 

çevresine  yönelik olarak, sayısallaĢtırma ve irdeleme kapsamında Kurulumuz uzmanlarınca 

hazırlanan I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren kararımız eki harita ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna;  

16. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29/06/2000 tarih ve  3780 ile 

30/03/2006 tarih ve 1478 sayılı kararları ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Saha 

Mahallesi Tepe Höyüğüne yönelik Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan sit haritası ve köĢe 

koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna    

17. Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/01/2010 tarih ve 

177 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Menderes Mahallesi Akevler 

Mozaiğine yönelik Kurulumuz uzmanlarınca hazırlanan I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sit haritası 

ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna    

I.ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢullarının; 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna; 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.119 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 98 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 - 1319 GAZĠANTEP 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları 

içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin yapılmasına iliĢkin 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı yazısı gereği, 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Doğanca Mahallesi, Akdere YerleĢim Yeri sit alanı snırlarının 

sayısallaĢtırılmasına yönelik yerinde yapılan incelemeler sonucunda Müdürlüğümüz uzmanlarının 

hazırlamıĢ olduğu 17.06.2015 tarihli raporu ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 26.10.1995 tarih ve 2264 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.06.2015 tarih ve 1280 sayılı kararı, Kurulumuz üyelerinin yerinde yaptığı 

incelemeler sonucu hazırladıkları 29.07.2015 tarihli rapor okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Doğanca Mahallesi, Akdere Mevkiinde yer alan Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.10.1995 tarih ve 2264 sayılı kararı ile tescil 

edilmiĢ Akdere YerleĢim Yeri ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde alanın tesciline konu 

raporda belirtilen kırmızı astar seramik olarak tanımlanan parçaların kırmızı damarlı kireçtaĢı 

plakalar olduğu 200 m² alanda gözüktüğü söylenen yapı taĢlarının ise doğal eklemli kaya 

plakaları olduğu anlaĢıldığından ve alanda yapılan incelemelerde alanda herhangi bir taĢınmaz 

kültür varlığı bulunmadığı anlaĢıldığından Doğanca Mahallesi Akdere YerleĢim Yeri ile ilgili 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.10.1995 tarih ve 2264 sayılı kararı ile 

konulan tescil kaydının kaldırılmasının uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 

 9303/22/1-1 

————— 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.01.1000.10 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 100   TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.08.2015 - 1364 KĠLĠS 

Gaziantep Ġli, Araban Ġlçesi, AĢağıkaravaiz Mahallesinde yer alan Höyüğün tescil 

talebiyle ilgili Gaziantep Valiliği Ġl Kültür Müdürlüğünün 03.02.1994 tarih ve 279 sayılı yazısı,  

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kurulu Müdürlüğünün 16.02.1994 tarih ve 279 – 

23.10.2001 tarih ve 1882 sayılı yazıları, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesinin 24.04.2015 tarih ve 

99 sayılı yazısı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 

13.08.2015 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyaları incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, Araban Ġlçesi, AĢağıkaravaiz Mahalle merkezinde yer alan AĢağıkaravaiz 

Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve 

tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, derecesinin 

―II. Derece‖ olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe koordinatları ile birlikte sit 

fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli 

olduğuna karar verildi 



 
 9303/23/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.08.1000.48 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 -  100 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.08.2015 -  1368 KĠLĠS 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Bilek Mahallesi sınırları içinde yapılan yüzey araĢtırması 

sırasında tespit edilen kaya mezarının tesciline iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 13.08.2015 

tarihli raporu, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığının 

27.04.2015 tarih ve 259804 sayılı yazısı, ġehitkamil Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

27.04.2015 tarih ve 9760 sayılı yazısı ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 

252387 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Bilek Mahallesi sınırları içinde, Domuzderesi Mevkiinde 

yer alan Kaya Mezarları ve sarnıcın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

6. Maddesi kapsamında Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdi 

anlaĢıldığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. Maddesi gereğince Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline,  derecesinin I. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, Sit FiĢi ve Kurul 

Uzmanlarınca belirlenen sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU), alanda 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna; karar verildi. 



 
 9303/24/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.08.1000.49 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 -  100 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.08.2015 -  1369 KĠLĠS 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Bilek Mahallesi sınırları içinde yapılan yüzey araĢtırması 

sırasında tespit edilen kaya mezarının tesciline iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 13.08.2015 

tarihli raporu, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığının 

27.04.2015 tarih ve 259804 sayılı yazısı, ġehitkamil Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

27.04.2015 tarih ve 9760 sayılı yazısı ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 

252387 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Bilek Mahallesi sınırları içinde, Bağırsakderesi 

Mevkiinde yer alan Kaya Mezarı ve sığınaklarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

özelliği gösterdiği anlaĢıldığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. Maddesi gereğince 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,  derecesinin I. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesine, 

Sit FiĢi ve Kurul Uzmanlarınca belirlenen sit haritası ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU), 

alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerli olduğuna; karar verildi 



 
 9303/25/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.08.1000.50 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 100 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.08.2015 - 1367 KĠLĠS 

Gaziantep Ġli, ġehitkamil Ġlçesi, Tekirsin Mahallesi sınırları içinde yer alan Nafi 

ÇAĞLAR’ın 05.02.2015 tarihli dilekçesi ile tescil edilerek korunması talep edilen suluğa iliĢkin,  

Müdürlüğümüz uzmanlarının 04.03.2015 tarihli raporu, Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Daire BaĢkanlığının 27.04.2015 tarih ve 59904 sayılı yazısı, ġehitkamil Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 9760 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 251984 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Gaziantep Ġli, ġehitkâmil Ġlçesi, Tekirsin Mahallesi, Kınık Mevkiinde yer alan Kınık 

Suluğunun bölgenin tarihi su mimarisini ve yol güzergâhlarını yansıtması nedeniyle 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ niteliği taĢıdığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi 

uyarınca tesciline, yapının 660 sayılı ilke kararı gereği grubunun ‖2. Grup ‖ olarak 

belirlenmesine, koruma alanına iliĢkin kararımız eki harita ile birlikte sit fiĢinin uygun olduğuna 

(OLUMLU), bölgede bulunan bu tür yapıların yol güzergâhları ile birlikte tespitinin önerilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.10.1000.12 

Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 100 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.08.2015 - 1365 KĠLĠS 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, Yarımca Mahallesinde taĢınmaz kültür varlığı tespit 

edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 

24.10.2104 tarihli raporu, KarkamıĢ Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 12.11.2014 

Tarih ve 163 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Gaziantep Ġli, KarkamıĢ Ġlçesi, Yarımca Mahallesinde yer alan Roma Dönemi 

YerleĢiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi 

kapsamında  Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı  özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun 

tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖ Yarımca Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil 

edilmesine, derecesinin ―III. Derece‖ olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köĢe 

koordinatları ile birlikte sit fiĢinin uygun (OLUMLU) olduğuna, alanda 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı III. Derece Arkeolojik Sit Koruma ve kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli 

olduğuna; III.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.02.28 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015 - 101 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2015 - 1380 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Andırın- Göksun Ġlçeleri arasında yapımı devam eden karayolu 

çalıĢması ile ilgili olarak Andırın Belediye Meclisince alınan güzergah değiĢikliği kararında tasarı 

güzergah olarak belirlenen alanlarda sıkıntı olup olmadığının bildirilmesi istenen 22/07/2015 tarih 

ve 2693 sayılı yazısı, KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28/07/2015 tarih ve 

2768 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/07/2005 

tarih ve 901 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 25/08/2015 tarihli uzman 

raporu okundu, konunun eki proje ve iĢlem dosyası incelendi. 

KahramanmaraĢ Ġli, Andırın- Göksun Ġlçeleri arasında yapımı devam eden karayolunun 

alınan karar ile güzergah değiĢikliği yapılan Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/07/2005 tarih ve 901 sayılı kararı ile 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ve karar eki 1/ 2000 ölçekli haritada koruma 

sınırları belirlenmiĢ Azgıt Kalesinin; taĢınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması bakım ve 

onarımları baĢlıklı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 

660 sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak gruplandırılmasına, kararımız eki anıt sınırı ve 

koruma alanını gösteren harita ve köĢe koordinatlarının uygun (OLUMLU) olduğuna; yapılmak 

istenen yol; yeni belirlenen koruma alanı sınırları dıĢında kaldığından Kurulumuzca yapılacak bir 

Ģey olmadığına, ancak yapılacak çalıĢmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması 

durumunda çalıĢmaların durdurularak ilgili Müze Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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