
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013-59 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.03.2013-680 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Yuvacık Köyü ile Haydarahmet Köyü sınırları dahilinde 

bulunan, Kısakuyu Mezrası sınırlarında yer alan Kısakuyu Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine ve sit alanı koruma esasları ve kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
01.03.2013 tarihli tespit raporu ve Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü’nün 25.02.2013/2544 sayılı görüş yazısı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil 
fişi ve öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Yuvacık Köyü ve Haydarahmet Köyü sınırları dahilinde 
bulunan, Kısakuyu Mezrası sınırlarında yer alan Kısakuyu Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli 
koordinatlı haritada gösterildiği şekli ile (üzerinde günümüz yerleşimi olduğu ve yaşamın 
devamlılığı ilkesi dikkate alınarak)  II._derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 
tescil fişinin uygun olduğuna,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke 
Kararı doğrultusunda: 

Kısakuyu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının: 
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama koruma 
bölge kurulunca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 
ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 

5644/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2013-75 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.09.2013-844 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Sancak mahallesi, Yavuz sokakta taziye evi inşaatı temel 

kazısı sırasında ortaya çıkan mağara üzerine Kurulumuz Müdürlüğünce inceleme yapılması 
talebine ilişkin Birecik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2013/302 
sayılı yazısı, konu ile ilgili Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 19.09.2013/860 sayılı yazısı ve ekleri, 
20.09.2013 tarihli kurul Müdürlüğü uzman raporu, 1/500 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Sancak mahallesi 280 ada, 65 nolu parselde taziye evi inşaatı 
sırasında bulunan kaya mezarlarının korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesinden 
dolayı ekli 1/500 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla belirlendiği şekli I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu alanın 
çalışmasına devam edilen Birecik Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarına dâhil edilmesi 
gerektiğine,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke 
Kararı doğrultusunda,  

Sancak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının: 
1.Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez. 
2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir. 
3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 
söz konusu alanda taziye evi yapının uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2012 - 30 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.05.2012 - 287 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Yuvacalı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Yuvacalı 

Höyüğü’nün tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 08.03.2012 tarih ve 293 
sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü raporu, konuya ilişkin 18.05.2012 tarihli uzman raporu ve 
Şanlıurfa İl Özel İdaresi’nin 25.04.2012 tarih ve 5438 sayılı görüş yazısı okundu. Konunun 
dosyası, fotoğraflar, tescil fişi, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Yuvacalı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Yuvacalı 
Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı 
Yasa kapsamında sınırları ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekli ile (üzerinde 
köy yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tesciline,   

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda, Yuvacalı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma ve kullanma 
şartlarının: 

1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez. 
2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 
ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.  

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde 6 (altı) madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5646/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2426 ADIYAMAN 
Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.1990/514 sayılı kararı ile 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilen Damlacık Hanı’na ilişkin 
Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2016/2350 sayılı yazısı ve 
Damlacık Hanı’nın yapı gurubunun belirlenmesi ile çevresinde ortaya çıkan arkeolojik 
buluntuların değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 
raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/1000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 
bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan tescilli 
Damlacık Hanı’nın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “I. Grup Yapı” 
olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine;  

Damlacık Hanı’nın çevresinde tarımsal faaliyetler sırasında arkeolojik buluntular ortaya 
çıktığından hanın ve çevresinin bulunduğu alanın ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 
gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda: 

Damlacık Hanı ve Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Alana ilişkin Maliye Hazinesi adına tescil, tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür 
varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2402 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Boztepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Boztepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Boztepe Höyüğü sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2008/764 ve 
06.05.2011/1484 sayılı kararları okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Boztepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Boztepe Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2011/1484 sayılı kararının ve eki haritanın devamına; 

Boztepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2403 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yaylatepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yaylatepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yaylatepe Höyüğü sit alanı sınırlarına 
ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2010/1109 sayılı 
kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yaylatepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yaylatepe Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2010/1109 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Yaylatepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2404 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kızılhöyük Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Kızıl Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Kızıl Höyüğü sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2010/1205 sayılı kararı 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kızılhöyük Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Kızıl Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2010/1205 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Kızıl Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2405 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aybastı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Aybastı Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Aybastı Höyüğü sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı kararı 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aybastı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Aybastı Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Aybastı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/4/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2406 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Üçkanlar Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Üçkanlar Höyüğü sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1335 sayılı kararı 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Üçkanlar Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1335 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına;  

Üçkanlar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/5/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2407 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü’nün sit alanı koruma 
kullanma koşulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine 
ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yatırtepe (Tepelimizar) 
sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
22.12.2010/1336 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1336 sayılı kararının ve eki 
haritanın devamına; 

Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/6/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2408 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Durre Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Durre Höyüğü sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1338 sayılı kararı 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Durre Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1338 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Durre Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/7/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2409 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağıoylum Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yukarıparapara Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma 
koşulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yukarıparapara sit alanı 
sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
21.02.2011/1396 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağıoylum Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yukarıparapara Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1396 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Yukarıparapara Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/8/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2410 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mürşitpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Büyükkendirci Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma 
koşulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Büyükkendirci sit alanı 
sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
22.12.2010/1340 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mürşitpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Büyükkendirci Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1340 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Büyükkendirci Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/9/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2411 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Ölçektepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Ölçektepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koşulları 
belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Ölçektepe sit alanı sınırlarına ilişkin 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2010/1151 sayılı kararı 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Ölçektepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Ölçektepe Höyüğü’ne ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2010/1151 sayılı kararının ve eki haritanın 
devamına; 

Ölçektepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5648/10/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017- 179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017- 2358 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sırrın Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve II. ve III. 

Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Gürcütepe Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde 
yer alan 2106 parselin sit alanından çıkarılması talebini içeren bila tarihli dilekçe ile Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2008/602 sayılı karar ile 
12.11.2008/754 sayılı kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
10.07.2012/328 sayılı kararı ile konuya ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 10.01.2016 
tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
incelemeler sonrası yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sırrın Mahallesi sınırları dâhilinde, bir kısmı Gürcütepe II. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı, bir kısmı da Gürcütepe III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 
yer alan 2106 parselin “Çanak Çömlekli Neolitik Çağ Geç Evresi, Halaf ve Uruk Dönemi, Geç 
Hellenistik Dönem, Roma ve Doğu Roma Dönemlerine” ait buluntular içeren Gürcütepe’nin 4 
büyük tepesinden 2 ve 3 nolu tepeler üzerinde bulunması nedeni ile 2106 parselin sit derecesinin 
değiştirilmesi ya da sit alanından çıkarılması talebinin uygun olmadığına, Kurulumuzun 
10.07.2012/328 sayılı kararı ve eki koordinatlı sit alanı haritasında belirtildiği şekli ile tescilinin 
devamına karar verildi.   
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