
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.14/269 C.A 
Toplantı Tarihi ve No : 29/09/2016 - 188 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29/09/2016 - 3649 ANKARA 

 



 
 

8986/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  18.01/119 C.A 
Toplantı Tarihi ve No : 22/09/2016 - 187 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22/09/2016 - 3623 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016-115 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.01.2016-1968 ERZURUM   
Bayburt İli, Aydıntepe ilçesi, Çiğdemlik Köyü, 108-109 nolu parsellerde bulunan, 

herhangi bir sit alanı içinde yer almayan, özel mülkiyette kayıtlı konutun tescilinin 
değerlendirilmesi talebine ilişkin 2015/656 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bayburt İli, Aydıntepe ilçesi, Çiğdemlik Köyü, 108-109 nolu parsellerde bulunan konutun 
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ''II. Grup'' olarak belirlenmesine karar verildi. 

 8988/1-1 
————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-132 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2324 ERZİNCAN 
Erzincan İli, İliç İlçesi, Doruksay Köyü sınırları içerisinde bulunan Üçüztepe 

Yerleşiminin tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
20.06.2016 gün ve 1266 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 
2016/475 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzincan İli, İliç İlçesi, Doruksay Köyü sınırları içerisinde yer alan ve herhangi bir sit 
alanı içinde bulunmayan Üçüztepe Yerleşiminin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 
I.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 
50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 



 
 

8989/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-132 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2311 ERZİNCAN 
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Günebakan Köyü sınırları içerisinde bulunan Geyikli 

Höyüğünün tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
12.11.2014 gün ve 2115 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 
2016/476 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Günebakan Köyü, 242 ada, 1 parsel sınırları içerisinde yer 
alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan Yerleşim alanının kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 
1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ITRF 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği 
şekliyle belirlenmesine karar verildi. 



 
 8990/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  64.02/64 
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2016-162 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.09.2016-3496 KÜTAHYA 
Uşak İli, Eşme İlçesi, Yeşilkavak Köyü, Yeşilkavak Nekropolünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 25.12.2015 tarih ve 49969645.168.01/3334 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 
etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.02/64-169 sayılı 
yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal 
Planlama Dairesi Başkanlığının 28.01.2016 tarih ve              44812147-202.99-2228 sayılı yazısı, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih 18031414-401-22703 sayılı 
yazısı ve ekleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve 
510917705-611.99-91712 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 
17.02.2016 tarih ve 86141515-611/36871 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 26163249-750-Otomatik/2846 sayılı yazısı, Uşak 
Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 52720483-440-E.1108 sayılı 
yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2016 tarih 
ve 20913469-101.29.02-E.410141 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.02/64-192 sayılı yazısı ve 
eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.01.2016 tarih ve 17706688-170.03.01/E.206348 
sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 29.08.2016 tarih ve 85297090-
170.03.01/E.1956440 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.09.2016 tarih ve 4328 sayı ile kayıtlı 
rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Eşme İlçesi, Yeşilkavak Köyü, Yeşilkavak Nekropolünün I. (Birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 22.12.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yeşilkavak Nekropolünün I. 
(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin ve şerh konulacak parseller 
listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 
olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2157 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar İlçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Mangelan Kaya Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 
edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Mangelan Kaya 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mangelan Kaya Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:   

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 8992/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2156 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar İlçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Mangelan Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 
ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Mangelan 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2155 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Mehmet Ağa Harabesi 2 nolu Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, 
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Mehmet Ağa 
Harabesi 2 nolu Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mehmet Ağa Harabesi 2 nolu Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:   

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 8994/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2154 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Mıziç Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 
Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Mıziç Yerleşimi’nin 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli 
koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 8995/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2153 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Şeyh Nasır Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 
edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Şeyh Nasır 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 8996/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2165 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi’nde bulunan Saraççeşme (Aynsırecke) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2016 tarihli tespit raporu, 1/2000 ölçekli sit 
alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi’nde bulunan Saraççeşme (Aynsırecke) 
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Saraççeşme (Aynsırecke) 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 müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. 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. 



 
 8997/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2189 ŞANLIURFA 
Adıyaman ili, Tut ilçesi, Tepecik Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kaya Mezarlarının 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 
tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 30.06.2016 tarihli tespit raporu 
okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Tut ilçesi, Tepecik Köyü sınırları dâhilinde bulunan Tepecik (Tirintil) Kaya 
Mezarları’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde, I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Tepecik (Tirintil) Kaya Mezarları 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. 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. 



 
 8998/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2148 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Sepetli Mahallesi, Birselli mevkiinde bulunan Birselli Düz 

Yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, 
konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Sepetli Mahallesi, Birselli mevkiinde bulunan Birselli Düz 
Yerleşiminin 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;  

Birselli Düz Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının: 
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 doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 



 
 8999/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2149 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi, Kucak mevkiinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Danki Höyüğünün sit alanı 
sınırlarının sayısallaştırılması ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 
Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2008/672 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli 
öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi, Kucak mevkiinde bulunan, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/672 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Danki (Darık) Höyüğünün tescilinin devamına, sit alanı 
sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;  

Danki (Darık) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının: 
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 doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. 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. 



 
 9000/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2016 - 166 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.09.2016 - 2143 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Siverek  ilçesi, Güvenli Mahallesi’nde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güvenli Höyüğü’nün, koruma 
kullanma koşullarının belirlenmesi ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 29.06.2016 tarihli raporu, 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1440 sayılı tescil 
kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1440 sayılı tescil kararı ile 
II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güvenli Höyüğü’nün tescil edilirken koruma ve 
kullanma şartlarının belirlenmediği anlaşıldığından; 

Güvenli 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 doğrultusunda 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. 9001/1/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2011- 113 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.03.2011- 1440 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

tespiti yapılan, Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Köyü’nde yer alan Güvenli Höyüğü’nün tescil 
edilmesine ilişkin 17.03.2011 tarihli raportör raporu okundu. 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Köyü’nde yer alan Güvenli Höyüğü’nün “korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı” özelliği göstermesinden dolayı (üzerinde köy yerleşimi olduğu 
dikkate alınarak yaşamın sürdürülebilirliği ilkesi gereği) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu gereği sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekli ile 
II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline karar verildi. 



 
 9001/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 -168 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 -2171 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kırkmağara Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 

sayılı Yasa kapsamında II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kırkmağara Sarnıçları ve 
Nekropol Alanı II._Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma kullanma koşullarının belirlenmesine 
ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1510 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kırkmağara Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1510 sayılı kararı ile 
II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ve sınırları belirlenen Kırkmağara Sarnıçları ve 
Nekropol Alanı II._Derece Arkeolojik Sit Alanının tescilinin devamına, sit alanı haritasının 
geçerliliğine,  

Kırkmağara Sarnıçları ve Nekropol Alanı 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 doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir 
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. 



 
 9002/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2164 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, TİGEM arazileri içerisinde yer alan Gürgür Baba Tepesi 

Höyüğü’nün  Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 26.01.2011/1373 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Gürgür Baba Tepesi 
Höyüğü’nün tescil edilirken koruma ve kullanma şartlarının belirlenmediği anlaşıldığından, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda: 

Gürgür Baba Tepesi Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın:   

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

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

yapılamaz. 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. 9003/1/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2011- 108 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.01.2011- 1373 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Tigem arazi içinde bulunan 182 ve 4045 nolu 

parsellerden geçen kanal güzergâhı ve depo yerlerinin ifrazlarının yapılması ve Maliye Hazinesi 
adına tescil edilmesine yönelik bu parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı şerhinin 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü’nün 27.09.2010 tarih ve 09952 sayılı 
yazısı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
21.01.2011 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli haritalar, fotoğraflar, tescil fişleri, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aşağıdaki listede ili, ilçesi, adı ve adresi belirtilen 15 (onbeş) adet taşınmaz kültür 
varlığının 2863 sayılı yasa kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
göstermelerinden dolayı ekli 1/5000 ölçekli 15 (onbeş) adet haritada koordinatları ve arkeolojik 
sit dereceleri gösterildiği şekli ile tescil edilmelerine karar verildi. 



TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI LİSTESİ 

 



 
 9003/2/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2163 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Abukauba Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 
ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Abukauba 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 9004/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2162 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Cileyil Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 
Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Cileyil Yerleşimi’nin 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli 
koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 9005/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2161 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Gümüşsu Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 
ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Gümüşsu 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

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

yapılamaz. 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. 



 
 9006/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2160 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Güzelyurt Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 
ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Güzelyurt 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 9007/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2159 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan Harbit Kef Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 
edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, Harbit Kef 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 9008/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2158 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalışması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 
işlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM 
arazileri içerisinde yer alan İsa Alo Yerleşimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 
Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TİGEM arazileri içerisinde bulunan, İsa Alo 
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda 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 karar verildi. 



 
 9009/1-1 


