
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017-191 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017-2598 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü, Çövenek Mevkiinde kaya mezarlarının 

bulunduğu alanda izinsiz kazı yapıldığına ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

11.04.2017/754 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2017 tarihli 

raporu, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline 

ilişkin kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/2000 

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

görüşmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kargalı Köyü, Çövenek Mevkiinde bulunan alanın 2863 sayılı 

yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 

1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, kaçak kazılara ilişkin, Besni Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatıldığından, 

ikinci bir yasal işleme gerek olmadığına,  

Çövenek Roma Yerleşimi 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

5. Taş, toprak, kum vb. malzeme 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 : 22.05.2017-190 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017-2583 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kızlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli İrme Mezrası Düz Yerleşim Alanının sit alanı sınırlarının 

güncellenmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 17.05.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.08.2009/909 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı 

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

 Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kızlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli İrme Mezrası Düz Yerleşme Alanının; 

-Sit alanı isminin İrme Yerleşimi olarak değiştirilmesine,  

-Sit alanı sınırları ve derecesinin ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada “A” ile gösterilen 

alanın II. derece arkeolojik sit alanı, “B” ile gösterilen alanın ise I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına,  

İrme Yerleşimi 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

sürdürülebilir. 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, 

İrme Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının: 

1 Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2 Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

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

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5117/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017-192 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017-2607 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gölcük (Tilfetis) 

Höyüğü’nün korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 2863 sayılı yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2017 tarihli 

raporu, konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Gölcük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Gölcük (Tilfetis) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi ve 

höyük üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli 

1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine,  

Gölcük (Tilfetis) Höyüğü 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

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 : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2596 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bakmaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

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

kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 29.09.2011/9 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bakmaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bakmaç Höyüğü’nün Şanlıurfa 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2011/9 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

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

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

Bakmaç Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda kurulumuzdan izin alınarak yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak, yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. malzeme alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

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

verilemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 5119/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017 - 191 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017 - 2599 ŞANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan, mozaikli 

alanın 2863 sayılı yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi, koruma 

ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

12.04.2017/765 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, öneri sit haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yukarı Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan, mozaikli 

alanın üzerinde evler olması ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince 2863 sayılı yasa kapsamında 

ekli 1/1000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Yukarı Söğütlü Mozaiği II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak, yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

sürdürülebilir.  

6. Taş, toprak, kum vb. malzeme alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

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

verilemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

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

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2585 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Taşlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

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

koşullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilmesine 

ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 

tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/942 

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

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Taşlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Taşlı Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/942 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle üzerinde günümüz yerleşimi 

bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak değiştirilmesine ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

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

Taşlı 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

yapılamaz. 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 

mezarlara defin yapılabilir.  

şeklinde 8 madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2017 - 191 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2017 - 2604 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti özel şahıslara 

ait, 68 ada 11 nolu parsel üzerinde yer alan konut nitelikli yapının 2863 sayılı Yasa kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve yapı grubunun 

belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarihli raporu, Kurulumuz 

Müdürlüğünün 13.04.2017/806 ile 17.05.2017/1094 sayılı görüş isteme yazıları, Şanlıurfa Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.04.2017/E.2340 ile 18.04.2017/E.2367 sayılı yazıları, Halfeti 

Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.04.2017/E.827 sayılı yazısı ve eki, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2017/266165 

sayılı yazısı ile 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’nün 19.04.2017/89242 sayılı 

yazıları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.05.2017/E.6704 sayılı yazısı ve ekleri, 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2017/E.11507 sayılı yazısı ve ekleri, Halfeti Belediye 

Başkanlığı’nın 09.05.2017/181 sayılı yazısı ve ekleri kurum görüş yazıları okundu. Konunun 

dosyası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Kurulumuz üyelerince 21.04.2017 

tarihinde mahallinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti özel şahıslara 

ait, 68 ada 11 nolu parsel üzerinde yer alan konut nitelikli taşınmazın, Birecik Barajı Gölü altında 

kalan Halfeti ilçesinin tarihi Çekem Mahallesindeki sivil mimarinin ayakta kalan nadir 

örneklerinden olması nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tesciline, 

Sivil mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın “II. Grup” yapı olarak belirlenmesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine karar verildi. 

 5122/1-1 

————— 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 -190 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 -2587 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bozkuyu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı 

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

kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1385 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Bozkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozkuyu Höyüğü’nün Şanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1385 sayılı karar eki 1/5000 

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

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



Bozkuyu 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

yapılamaz. 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 

mezarlara defini yapılabilir.  

Şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 5123/1-1 

————— 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 -2586 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakoyun Höyüğü’nün koruma 

ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010/1176 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakoyun Höyüğü’nün Şanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010/1176 sayılı karar eki 1/5000 

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

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

Karakoyun 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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

yapılamaz. 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. 5124/1-1 


