Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2056
ŞANLIURFA
Şanlıurfa-Habur Otoban Yolu Projesi ile ilgili olarak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 13.04.2016/70824 sayılı yazıları gereği, yol güzergahının bulunduğu alanın
incelenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Altınbaşak
Mahallesinde bulunan, Altınbaşak Höyüğü’nün Tesciline ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26 .05.2016 tarihli raporu, konunun dosyası,
1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Altınbaşak Mahallesinde bulunan, Altınbaşak Höyüğü’nün
üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II._Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada
koordinatları ile gösterildiği şekilde uygun olduğuna;
Altınbaşak 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin işlemleri yapılabilir.
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

5745/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2058
ŞANLIURFA
Şanlıurfa-Habur Otoban Yolu Projesi ile ilgili olarak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 13.04.2016/70824 sayılı yazıları gereği, yol güzergahının bulunduğu alanın
incelenmesine yönelik çalışma kapsamında, Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Altınbaşak
Mahallesinde bulunan, Dirgen (Kori) Höyüğü’nün tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü
uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu, Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası,
tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Altınbaşak Mahallesinde bulunan, Dirgen (Kori)
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
gösterdiğinden I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000
ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;
Dirgen (Kori) Höyüğü’nün 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.
7. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin işlemleri 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 : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2050
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Boybeyi Mahallesi Oymakaya Mezrasında Abdullah
AKDENİZ isimli vatandaşın, 13.04.2016 tarih ve 448670 sayılı BİMER başvurusunda bahsedilen
ve kurulumuz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 26.05.2016 tarihli
rapor okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi
ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Boybeyi Mahallesi Oymakaya Mezrasında bulunan
Oymakaya Roma Yerleşimi ve Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından: Yaşamın devamlılığı ilkesi
gereğince ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Oymakaya Roma Yerleşimi ve Nekropolü 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2060
ŞANLIURFA
Şanlıurfa-Habur Otoban Yolu Projesi ile ilgili olarak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 13.04.2016/70824 sayılı yazıları gereği, yol güzergahının bulunduğu alanın
incelenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kurtuluş
Mahallesi’nde bulunan, Yukarı Sulutepe (Tılbender) Höyüğü’nün Tesciline ilişkin, Kurulumuz
Müdürlüğü uzmanlarının 26 .05.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit
alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan, Yukarı Sulutepe
(Tılbender) Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi
gereğince II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli
haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;
Yukarı Sulutepe (Tılbender) 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin işlemleri 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 : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2057
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Konakyeri Mahallesinde bulunan ve Şanlıurfa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.2009/874 sayılı kararında Konaklı Höyüğü
adıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen höyüğün gerçek isminin Konakyeri
(Tılcafer) olduğu anlaşılmış olup, Konakyeri (Tılcafer) Höyüğü’nün Sit sınırlarının
sayısallaştırılması, isminin düzeltilmesi, sit derecesi ile koruma ve kullanma koşullarının
belirlenmesine yönelik TUES çalışması kapsamında Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
26.05.2016 tarihli raporu, Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Konakyeri Mahallesinde bulunan, I.Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Konakyeri (Tılcafer) Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut
olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince, sit derecesinin II._Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak değiştirilip tescilinin devamına, isminin Konakyeri (Tılcafer) olarak düzeltilmesine, sit
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun
olduğuna;
Konakyeri (Tılcafer) 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin işlemleri 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 : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2061
ŞANLIURFA
Şanlıurfa-Habur Otoban Yolu Projesi ile ilgili olarak; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 13.04.2016 tarih ve 70824 sayılı yazıları gereği, yol güzergahının bulunduğu
alanın incelenmesine yönelik çalışma kapsamında, Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Elbeğendi
Mahallesinde bulunan, Çokran Kaya Mezarları ve Sarnıçları’nın Tesciline ilişkin, Şanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26 .05.2016 tarihli raporu,
Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Elbeğendi Mahallesinde bulunan, Çokran Kaya Mezarları
ve Sarnıçlarının yer aldığı alanda konut yapıları mevcut olduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi
gereğince II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;
Çokran Kaya Mezarları ve Sarnıçların 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2016-160
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 30.05.2016-2059
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Oğlakçı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, TUES
çalışması kapsamında tespit edilen, Oğlakçı Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin 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:
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Oğlakçı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Oğlakçı
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi ve üzerinde konut yapılarının mevcut olması dikkate alınarak yaşamın devamı ilkesi
gereği ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tesciline;
Oğlakçı 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 için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut
mezarlarda defin işlemleri yapılabilir
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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