
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2214 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Ayrancı (Kırsal) Mahallesinde sınırlarında bulunan Ayrancı 

Beş Gözlü Mağaranın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 118605 sayılı yazısı ve 
ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil 
fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Ayrancı (Kırsal) Mahallesi sınırlarında yer alan, kervanlar 
tarafından konaklama yeri olarak kullanıldığı düşünülen ve duvarlarında hayvan figürü çizimleri 
bulunan Ayrancı Beş Gözlü Mağaranın; 

• 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline,  
• 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2204 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Güzelköy Mahallesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar 

Planı çalışması ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 30.05.2016/005567 sayılı 
yazısına istinaden tespiti yapılan Güzelköy (Teybe Curuk) Höyüğü ve Güzelköy Düz 
Yerleşimi'nin Tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.07.2016 tarihli raporu,  
konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişleri, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi Güzelköy Mahallesinde yer alan, Güzelköy (Teybe Curuk) 
Höyüğü ve Güzelköy Düz Yerleşimi'nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle Ek-2’deki 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde: 

• Güzelköy (Teybe Curuk)  Höyüğü'nün 2863 sayılı Yasa kapsamında, üzerinde konut 
yapısı mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı,  

• Güzelköy Düz Yerleşimi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı,  

olarak belirlenmesine; 
Güzelköy (Teybe Curuk) ve Güzelköy Düz Yerleşimi sit alanı sınırlarının bir kısmının 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 
çalışmaları devam eden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı alanı içerisinde kalması nedeniyle, bu 
alanda yapılacak her türlü uygulama öncesinde 2863 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikler 
doğrultusunda işlem yapılmasına,   

I. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanları koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Ek-1’de gösterildiği şekli ile belirlenmesine karar verildi. 

EK-1 
Güzelköy (Teybe Curuk) 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 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. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 
mezarlarda defin işlemleri yapılabilir.  

Şeklinde sekiz maddedir. 
Güzelköy 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. 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 maddedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2236 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kınalıtepe Mahallesi, Aslanbaba Mevkiinde yer alan 

Aslanbaba Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
20.05.2016/1000 sayılı yazısı ve eki 18.05.2016 tarihli Müze Müdürlüğü raporu, Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 24.10.2016 tarihli raporu, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kınalıtepe Mahallesi, Aslanbaba Mevkiinde yer alan 
Aslanbaba Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği 
şekilde, üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince, II. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Aslanbaba 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: 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2195 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Gümüşsu İşletmesi Mahallesi’nde bulunan Ensar 

(Gologoç Küme Evleri) Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
15.08.2016/1504 sayılı yazısı ve eki 09.08.2016 tarihli Müze Müdürlüğü Raporu, Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 24.10.2016 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Gümüşsu İşletmesi Mahallesi’nde bulunan Ensar 
(Gologoç Küme Evleri) 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; 

Ensar (Gologoç Küme Evleri) 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 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2198 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Yukarı Çiftlik Mahallesi köy yerleşim alanına yönelik 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının yapılmasına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2016/389-32-560/5551 sayılı yazısı, 
Yukarı Çiftlik Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 24.10.2016 tarihli tespit 
raporu, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Yukarı Çiftlik Mahallesinde bulunan Yukarı Çiftlik 
Höyüğü’nün 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; 

Yukarı Çiftlik Mahallesi köy yerleşim alanına yönelik Şanlıurfa Belediyesince 
hazırlanan1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının Yukarı Çiftlik Höyüğü II. Derece arkeolojik 
sit alanı sınırının dikkate alınarak 2863 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda 
hazırlanıp Kurulumuza sunulmasına, 

İmar Planları hazırlanıncaya kadar;  
Yukarı Çiftlik 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2237 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan Kaynakbaşı Höyüğü’nün 

2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine 
ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 24.10.2016 tarihli tespit raporu, 1/5000 ölçekli sit alanı 
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan Kaynakbaşı Höyüğü’nün 
2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği 
anlaşıldığından ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde, üzerinde 
günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tesciline; 

Kaynakbaşı 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2016 - 171 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.10.2016 - 2219 ADIYAMAN 
Adıyaman ili, Tut ilçesi, Tepecik Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kurulumuzun 

30.09.2016/2188 sayılı kararı ile 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmiş olan Tepecik (Tirintil) Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit alanının 
koruma kullanma koşulları ve sit sınırlarının belirlenmesine yönelik Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 24.10.2016 tarihli 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) 
Mozaiği ve Yerleşimi’nin üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi 
gereğince II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına; sit sınırlarının ekli 1/2000 
ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Tepecik (Tirintil) Mozaik ve 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. 



 
 9923/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2232 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Boybeyi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, TUES 

çalışması kapsamında tespit edilen, Düderi Kaya Mezarları ve Sarnıçları’nın korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine 
ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 
1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Boybeyi Mahallesinde bulunan, Düderi Kaya Mezarları ve 
Sarnıçları’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları gösterildiği şekliyle I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Düderi Kaya Mezarları ve Sarnıçları 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 alınarak 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. 
 



 
 9909/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2227 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Gülveren (Hırbetilsalim) Mahallesi sınırları dahilinde 

bulunan, TUES çalışması kapsamında tespit edilen, Aşağı Gülveren (Harap Selim) Höyüğü’nün 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Yasa kapsamında 
tescil edilmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 01.07.2016 tarihli raporu okundu. Konunun 
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Gülveren (Hırbetilsalim) Mahallesi sınırları dâhilinde 
bulunan Aşağı Gülveren (Harap Selim) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları 
gösterildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Gülveren (Harap Selim) 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. 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. 
Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 9910/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2228 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Merkez Mahallelerinde İlave Revizyon İmar Planı yapılması 

ile ilgili olarak; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarih ve 4719 sayılı yazısı 
ile istenen kurum görüşü doğrultusunda Zorlu (Hırbetilşiddo) Mahallesinde bulunan, Zorlu Köşe 
Mevkii Höyüğü’nün Tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.2016 tarihli 
raporu, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Zorlu (Hırbetilşiddo) Mahallesinde bulunan, Zorlu Köşe 
Mevkii 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,  

Zorlu Köşe Mevkii 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. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
 



 
 9911/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2230 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Merkez Mahallelerinde İlave Revizyon İmar Planı yapılması 

ile ilgili olarak; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarih ve 4719 sayılı yazısı 
ile istenen kurum görüşü doğrultusunda, Gülveren (Hırbetilsalim) Mahallesinde tespiti yapılan 
Sağlam Havşane (Hırbet Setto) Höyüğü'nün tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 
01.07.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Gülveren (Hırbetilsalim) Mahallesinde bulunan, Sağlam 
Havşane (Hırbet Setto) 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; 

Sağlam Havşane (Hırbet Setto) 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. 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. 



 
 9912/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2229 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Merkez Mahallelerinde İlave Revizyon İmar Planı yapılması 

ile ilgili olarak; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarih ve 4719 sayılı yazısı 
ile istenen kurum görüşü doğrultusunda Tatlıca Mahallesinde bulunan, Tatlıca Höyüğü’nün 
Tesciline ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.2016 tarihli raporu, konunun 
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Tatlıca Mahallesinde bulunan, Tatlıca Höyüğü’nün 2863 
sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada 
koordinatları ile gösterildiği şekilde uygun olduğuna; 

Tatlıca 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. 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. 



 
 9913/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2203 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sefalı (Aşağışebek) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 

2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sefalı Sarnıçları ve 
Düz Yerleşim Alanı II. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 20.10.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2011/1530 sayılı tescil kararı, konunun 
dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sefalı (Aşağışebek) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 
2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Sefalı Sarnıçları ve 
Düz Yerleşim Alanının tescilinin devamına, sit alanı haritasının geçerliliğine, 

Sefalı (Aşağışebek) Sarnıçları ve Düz Yerleşim 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. 



 
 9914/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2202 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Üçkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Üçkuyu Höyüğü’nün sit 
derecesinin düzeltilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 
uzmanlarının 20.10.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Üçkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı kararı ile 
I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ve sınırları belirlenen Üçkuyu Höyüğünün 
üzerinde ve eteklerinde mahalle yerleşiminin bulunması ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereği, I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olan sit alanı derecesinin II. derece arkeolojik sit alanı olarak 
belirlenerek tescilinin devamına, sit alanı haritasının geçerliliğine, 

Üçkuyu 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 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. 



 
 9915/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2016 - 170 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 26.10.2016 - 2200 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Gümüştaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tescilli 

Gümüştaş Mezrası II. Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 20.10.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/678 ve 26.04.2010/1111 sayılı 
kararları, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Gümüştaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şanlıurfa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/678 sayılı kararı ile I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve 26.04.2010/1111 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit 
alanına dönüştürülen Gümüştaş Mezrası II. Derece Arkeolojik Sit Alanının tescilinin devamına, 
sit alanı haritasının geçerliliğine, 

Gümüştaş Mezrası 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. 



 
 9916/1-1 


