
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.04 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1338 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü, tapunun 661 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Gedikli Şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2005 gün ve 164 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1602 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köy, tapunun 661 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Gedikli Şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli şehitliğin 

tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli 

Gedikli Şehitliğinin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü, tapunun 661 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli şehitliğin, koruma alanının ekte 

bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak 

belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını 

kapsayan 660 sayılı ilke gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli şehitlik ve koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale( Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.01.03 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1335 KARS 

Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Ortaköy Hamamı sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2005 gün ve 220 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1605 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Ortaköy Hamamı sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli hamamın 

tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli 

Ortaköy Hamamının bulunduğu Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli hamamın koruma alanının ekte 

bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak 

belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını 

kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli hamam ve 

koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.20 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1342 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Osmanlı Kışlasının sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1600 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Osmanlı Kışlasının sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kışlanın tescil 

edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde 

kışlanın bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Osmanlı 

Kışlasının bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu kışlanın, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı 

kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı 

gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescil kışla ve koruma alanında herhangi bir fiziki 

ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.24 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1349 KARS 

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, tapunun 121 Ada,10 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının 

belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2005 gün ve 219 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1606 sayılı raporu okundu. Konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, tapunun 121 Ada,10 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının 

belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli şehitliğin tescil 

edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde 

şehitliğin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Oba Köyü 

Şehitliğinin bulunduğu Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü,  tapunun 121 ada,10 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu şehitliğin, koruma alanının ekte bulunan 

koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun 

olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke 

kararı gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli şehitlik ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.23 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1343 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Üçertepe Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1596 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Üçertepe Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kalenin tescil 

edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde 

tescilli kalenin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Üçertepe 

Kalesinin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli kalenin, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı 

kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 

Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı 

gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli kale ve koruma alanında herhangi bir fiziki 

ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;  

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  75.04.02 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016-99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016-1326 KARS 

Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, 105 ada, 96 parsel numarasına kayıtlı, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait Çayağzı Köyü, Kırnav Kalesinin koruma grubunun belirlemesi, kalenin 

bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sayısallaştırması ve tescil fişinin düzenlenmesine 

ilişkin;   Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarih ve 213 

sayılı kararı, 09.05.1990 tarih ve 230 sayılı kararı, 08.06.2001 tarih ve 1133 sayılı kararı, 

28.08.2001 tarih ve 1161 sayılı kararı, 25.09.2009 tarih ve 1440 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2016 tarih ve 1700 sayılı 

raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, 105 ada, 96 parsel numarasına kayıtlı, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait Çayağzı Köyü, Kırnav Kalesinin koruma grubunun belirlemesi, kalenin 

bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sayısallaştırması ve tescil fişinin düzenlenmesine 

ilişkin; söz konusu tescilli Kırnav Kalesinin tescil edildiği tarihte I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanının bulunduğu alanda kadatsro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde kalenin 

bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Kırnav Kalesinin 

bulunduğu, Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, tapunun 105 ada, 96 parsel numarasına “I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhinin konulmasına, düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, 

Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı 

gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine,  tescilli kalede ve önceki kararda belirtilen koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.02.07 

Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016-97 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.04.2016-1292 KARS 

Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti 

Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü Camii’nin, koruma alanının, yapı grubunun 

belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 03/12/2004 tarih ve 44 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1334 sayılı raporu ve ekleri okundu.  

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti 

Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü Camii’nin, koruma alanının, yapı grubunun 

belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk  Köyü, 

tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı Kuyucuk Köyü Camii’nin, düzenlenen tescil fişinin ve 

söz konusu taşınmazın koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla 

uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 

sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine,  tescilli parsel ve koruma alanı 

içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.136 

Toplantı Tarihi ve No : 21.04.2016 -98 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 21.04.2016 - 1302 KARS 

Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 39 ada, 3 parselde bulunan, mülkiyeti Muarif 

dairesine ait olan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993 

gün ve 600 sayılı kararı ile sehven 39 ada, 1 parsel olarak tescil edilen kilisenin, koruma alanı ile 

koruma grubunun belirlenmesi, tescil fişinin düzenlenmesi ve ada-parsel bilgilerinin 

düzeltilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

17.12.1993 gün ve 600 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1333 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 39 ada, 3 parselde bulunan, mülkiyeti Muarif 

dairesine ait olan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993 

gün ve 600 sayılı kararı ile sehven 39 ada, 1 parsel olarak tescil edilen kilisenin, koruma alanı ile 

koruma grubunun belirlenmesi, tescil fişinin düzenlenmesi ve ada-parsel bilgilerinin 

düzeltilmesine ilişkin; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 39 ada, 1 parsel 

üzerinden kaldırılarak 39 ada, 3 parsel üzerine konulmasına,  düzenlenen tescil fişinin ve söz 

konusu tescilli kilisenin koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla 

belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını 

kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli parsel ve 

koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, 

İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.02.06 

Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016-97 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20.04.2016-1291 KARS 

Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 800 parsel numarasında yer alan 

mülkiyeti Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü İlköğretim Okulunun, koruma 

alanının, yapı grubunun belirlemesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03/12/2004 tarih ve 44 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1336 sayılı 

raporu ve ekleri okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 800 parsel numarasında yer alan 

mülkiyeti Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü İlköğretim Okulunun, koruma 

alanının, yapı grubunun belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Kars İli, Arpaçay 

İlçesi, Kuyucuk Köyü, tapunun 800 parsel numarasında kayıtlı Kuyucuk Köyü İlköğretim Okul 

Binasının, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu taşınmazın koruma alanının ekte bulunan 

koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı 

olarak belirlenmesine,  tescilli parsel ve koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve 

inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Dosya No : 51.02.0.284 

Toplantı Tarihi  : 14-15/04/2016-145 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14/04/2016-2083 NEVŞEHİR 

Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 328 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesine 

ilişkin, Niğde Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 16.12.2015 tarih ve 3308 sayılı yazısı 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 328 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı 

yasanın 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiği anlaşıldığından II. grup sivil yapı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi. 



 
 5728/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2076 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Örenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Örenli (Gıseyır) 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili, Merkez Neolitik 

Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Örenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Örenli (Gıseyır) 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde 

(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Örenli (Gıseyır) Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 

 5729/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2067 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Uzunkuyu Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kaya Mezarları ve 

Sarnıçların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

19.04.2016/1042 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanlarının raporu, 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 

ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Uzunkuyu Köyü sınırları dâhilinde bulunan Uzunkuyu 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde, 

üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince, II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Uzunkuyu Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 

 5730/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2074 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güvenli 

(Davudi) Höyüğü’nün,  korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 

sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili, 

Merkez Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 

27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güvenli 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde 

(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Güvenli (Davudi) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 
 5731/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2073 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı (Zakzuk) Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan 

Kargalı (Zakzuk) Yerleşimi’nin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili, 

Merkez Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 

27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit sınırları haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı (Zakzuk) Mahallesinde bulunan, Kargalı (Zakzuk) 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterilen alanın I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kargalı (Zakzuk) Yerleşmesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 
 5732/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2100 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Ortanca Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescilli Ortanca (Gırbelik) Höyüğü’nün, TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının 

sayısallaştırılması, derecesinin değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine 

yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2006/75 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Ortanca Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescilli Ortanca (Gırbelik) Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, 

yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

değiştirilerek tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile 

gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Ortanca (Gırbelik) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 
 5733/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2103 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak Tescilli Cinhisar Höyüğü’nün TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının 

sayısallaştırılması, derecesinin değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine 

yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2008/644 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli Cinhisar Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın 

devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek 

tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna; 

Cinhisar Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 
 5734/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2102 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Çatlı Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescilli Çatlı Küçük Höyüğü’nün TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının 

sayısallaştırılması, derecesinin yeniden düzenlenmesi ve koruma kullanma koşullarının 

belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2008/643 sayılı tescil kararı okundu. 

Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Çatlı Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescilli Çatlı Küçük Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın 

devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek 

tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna; 

Küçük Çatlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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. 



 
 5735/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016 - 162 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2016 - 2086 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürkuyu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Gürkuyu 

Nekropol Alanı'nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı 

Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarihli 

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

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürkuyu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Gürkuyu 

Nekropol Alanı'nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği 

şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Gürkuyu Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

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 : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2063 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkeze bağlı Ormaniçi Köyü ve Dağkuyucak Köyü sınırları içerisinde yer 

alan Kaya Mezarlarının bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.05.2016/1225 sayılı yazısı ve ekleri, Adıyaman İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 16.05.2016/1297 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.05.2016 

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

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkeze bağlı Ormaniçi Köyü ve Dağkuyucak Köyü sınırları içerisinde yer 

alan Nekropol Alanın; 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

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

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Ormaniçi Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

 şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; 

Şikayet edilen taş ocağının arama ruhsat sınırlarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanının 

sınırları ile çakıştığı görüldüğünden, sit alanında taş ocağı açılmasının 2863 sayılı Yasa ve 

koruma mevzuatına aykırı olduğunun ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. 



 
 5737/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2064 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan 115 numaralı Elektrik direğinin TEİAŞ 13. 

Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 06.04.2016/923-06.05.2016/1211 sayılı yazıları ile TEİAŞ Elazığ 13. Bölge 

Müdürlüğü’nün 18.05.2016/193032 sayılı yazısı ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı tescil kararı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.10.2010/1284 sayılı sit sınırlarının 

koordinatlandırılması kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarihli raporu 

okundu. TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Uzmanlarından Fethi ARSLAN dinlendi. Konunun 

dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan elektrik direğinin TEİAŞ 13. Elazığ Bölge 

Müdürlüğü tarafından kesilerek kaldırması sırasında Höyüğe herhangi bir zarar verilmediği 

anlaşılmıştır. 

Dikilmesi talep edilen yeni direğin:  

- Kaldırılan direkten daha yüksek kapasiteli olduğu, höyük zemininde 3 metreden daha 

derin kazı yapılması gerekeceği; Uygulama sürecinde sit alanına girecek olan iş makineleri ve 

kamyonların yanısıra, beton temel, direk ve nakil hatlarının alan üzerinde oluşturacağı ağır yük 

değerlendirildiğinde Höyüğün tahrip olacağı; 

- Direğin sit alanı dışında yapılmasının altyapı sisteminin işlerliğini bozmayacağı bu 

nedenle talep edilen uygulamanın zorunlu altyapı tesisi olarak değerlendirilemeyeceği 

anlaşıldığından;  

Tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yapılmasının uygun olmadığına; 

Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Karahöyük Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmediği tespit edilmiş 

olduğundan, 

Karahöyük Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescillinin devamına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2016 - 2065 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ve Besni ilçesinin Börgenek ve Doğankaya köylerinin sınırları 

içerisinde, Eski Devlet Yolu güzergâhında Göksu Nehri üzerinde yer alan Eski Göksu Betonarme 

Kemer Köprüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi 

Başkanlığı’nın 29.04.2016/E.101844 sayılı yazısı ve ekleri, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.05.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, 

1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez ve Besni ilçesinin Börgenek ve Doğankaya köylerinin sınırları 

içerisinde, Eski Devlet Yolu güzergâhında Göksu Nehri üzerinde yer alan Eski Göksu Betonarme 

Kemerli Köprünün; 

• Erken Cumhuriyet Dönemi (1935) eseri olduğu, yapının benzerlerinin artık yapılmadığı, 

eski ulaşım ağlarının kilit noktalarını oluşturduğu ve bu yörede ender görülen bir köprü olduğu 

anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

• Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine, 

• Ekteki 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının 

belirlenmesine karar verildi. 



 
 5739/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2097 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde kaçak kazı yapılan 

alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında sit alanı olarak tescilli olup olmadığına ilişkin Bozova 

Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun 25.04.2016 tarih ve 2016/400 CBS Soruşturma 

Dosyası sayılı yazısı, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle Konuksever Düz Yerleşimi olarak tescil edilmesine ilişkin 

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.05.2016 tarihli 

tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yeralan Konuksever 

Düz Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği 

şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Konuksever Düz Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 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. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yeralan Konuksever 

Düz Yerleşiminde yapılan kaçak kazı ile Arkeolojik unsurlara zarar verilmiş olduğu tespit 

edilmiştir.  

2863 sayılı Yasa gereğince Arkeolojik alanlara Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir fiziki 

müdahale yapılamayacağından izinsiz uygulamaların/tahribatın durdurulmasına, yapanlar 

hakkında (Bozova Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/400 soruşturma numaralı dosyası ile yasal 

işlem devam ettiğinden) ikinci defa suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016 - 162 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2016 - 2082 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Balaban Mahallesi sınırları içerisinde sarnıçların bulunduğuna 

yönelik 03.05.2016 tarihli şahıs başvurusuna istinaden, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Balaban Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Balaban 

Yerleşiminin korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde üzerinde mevcut günümüz yerleşiminin 

bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği ilkesi gereğince II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Balaban Yerleşimi 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

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 : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2098 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kargılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, kaya mezarının 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 23.04.2016/847 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 26.04.2016 

tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun 

dosyası, 1/5000 ölçekli öneri koruma alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kargılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Kargılı Kaya 

Mezarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada koruma alanı sınırları gösterildiği 

şekilde tesciline, taşınmazın yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 - 2099 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Göktepe Mahallesi, Bilekli Yerleşimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan, tescilli Bilekli Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının, Koruma ve Kullanma 

Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu 

okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.11.1998/2135 sayılı 

kararı, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Göktepe Mahallesi, Bilekli Yerleşimi (Mezrası) sınırları 

içerisinde bulunan, tescilli Bilekli Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği şekilde höyük üzerinde konut yapılarının mevcut olması, yaşamın devamlılığı ilkesi 

gereğince I. derece arkeolojik sit alanı olan sit derecesinin değiştirilerek II. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilinin devamına, 

Bilekli 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

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 : 02.06.2016 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 02.06.2016 -2104 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Yoğunca 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının 

belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Yoğunca 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile üzerinde 

mevcut günümüz yerleşiminin bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği 

ilkesi gereğince ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Yoğunca 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

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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