
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2657 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma Ģartlarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1008 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1008 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Aslanlı Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

7. Bu alan içerisinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 

 6305/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.00/564 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017-4127 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Örenköy Köyü, Alanlar Mevkiinde yer alan Örenköy 

Arkeolojik YerleĢiminin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden yerinde incelenmesine iliĢkin; 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2017 tarih ve 4000 sayılı kararı ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 19.06.2017 tarih ve 2311 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Örenköy Köyü, Alanlar Mevkiinde yer alan, EskiĢehir Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.07.2000 tarih ve 1179 sayılı kararı ile I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.08.2016 tarih ve 3466 sayılı kararı ile sit sınırları sayısallaĢtırılan Örenköy Arkeolojik 

YerleĢimine yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

yapılan çalıĢma sonucunda, Örenköy Arkeolojik YerleĢiminin I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 

1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, Ģerh konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin 

onaylanmasına; alanda 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2652 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Sağırlı Mahallesi sınırlarında, Kara Ağıl Mevkiinde yer alan 

Sağırlı “Alan A” ve “Alan B” nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.06.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit 

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

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Sağırlı Mahallesi sınırlarında, Kara Ağıl Mevkiinde yer alan 

Sağırlı “Alan A” ve “Alan B” nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli haritada iki bölge halinde “Alan A” ve “Alan B” 

olarak koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde, üzerinde yerleĢim bulunması ve yaĢamın devamlılığı 

ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Sağırlı “Alan A” ve “Alan B” II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir. 

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.06.2017-2621 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Karatepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

yasa kapsamında tescilli Karatepe Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine 

iliĢkin Mahmut KOÇOĞLU’nun 26.05.2017 tarihli dilekçesi, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.11.2009 tarih ve 967 sayılı kararı, Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, yeniden hazırlanan öneri 

1/2000 ölçekli sit alanı haritası, yeniden hazırlanan tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Haliliye ilçesi, Karatepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Karatepe Höyüğü’nün sit 

alanı sınırlarının 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde yeniden belirlenmesi, 

höyük üzerinde ve çevresinde yerleĢim bulunması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince I. 

derece arkeolojik sit alanı derecesinin II. derece arkeolojik sit alanı olarak değiĢtirilmesine, 

Karatepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.06.2017-2622 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı mahallesi sınırları içerisindeki Keçli Tepe I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ile Kargalı ve Küçüksenemağara Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

Karahan Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı harita koordinatlarının yeniden düzenlenmesine 

iliĢkin; ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Kent Bilgi Sistemleri 

ġube Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve E.6846 sayılı yazısı, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2007/296 sayılı kararı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2017/2446 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

23.06.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, yeniden düzenlenen sit alanı haritaları, yeniden 

hazırlanan tescil fiĢleri, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı mahallesi sınırları içerisindeki Keçli Tepe I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ile Kargalı ve Küçüksenemağara Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

Karahan TepeI. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile ilgili ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 28.03.2017 tarih ve 2446 sayılı kararında sehven koordinat hatası yapıldığı 

anlaĢıldığından, yeniden hazırlanan koordinatları düzeltilmiĢ haritaların ve tescil fiĢlerinin uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2644 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Yakınyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yakınyurt Höyüğü'nün 

koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

22.06.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1392 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Yakınyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yakınyurt Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1392 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada 

sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Yakınyurt Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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

etmeyecek Ģekilde   

Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2645 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozik Höyüğü'nün koruma 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 

tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.01.2011/1376 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozik Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1376 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Bozik Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2646 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kavalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kavalık Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1384 sayılı 

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

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kavalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kavalık Höyüğü’nün 

Kurulumuzun 21.02.2011/1384 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği 

Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Kavalık Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları,  müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmez.  

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 

 6301/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2660 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ayran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ayran Nekropol Alanı’nın koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ayran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ayran Nekropol Alanı’nın ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Ayran Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Tarımsal alanlar açılamaz, tarımsal faaliyet ve ağaçlandırma yapılamaz.  

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

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. 



 

 6302/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2661 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, DıĢlık (GılbaĢ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Roma Dönemi YerleĢim 

kalıntılarının koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, DıĢlık (GılbaĢ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Roma Dönemi YerleĢim 

kalıntılarının ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 

sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin 

devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

DıĢlık Roma Dönemi YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, tarımsal faaliyet ve ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınmaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakları açılmaz. 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. 



 

 6303/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2656 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, AlmaĢar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arat Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit olarak 

değiĢtirilmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/804 sayılı tescil kararı, 

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

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, AlmaĢar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arat Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/804 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritadaki sınırları değiĢmeden, ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile 

gösterildiği Ģekliyle üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi 

gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin 

devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Arat Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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