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Şanlıurfa ili, Karaköprü beldesi, Akpınar mevkii, Karşıyaka mahallesi 2772 ada, 7 parselde yapılan 

hafriyat çalışması esnasında ortaya çıkan arkeolojik buluntulara ilişkin Kurulumuzun almış olduğu 

21.03.2013/662 sayılı kararına istinaden Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazısı 

esnasında ortaya çıkan arkeolojik buluntuların taşınmasını konu alan Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 

12.06.2013/501 sayılı yazısı ve eki 15 günlük kazı raporu ile diğer ekleri ve alana ilişkin kurtarma kazı sonuç 

raporunu konu alan Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 26.06.2013/548 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuzun 

21.03.2013/662 sayılı kararı ve konuya ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.07.2013 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

 

Şanlıurfa ili, Karaköprü beldesi, Akpınar mevkii, Karşıyaka mahallesi 2772 ada, 7 parselde ortaya 

çıkan arkeolojik buluntular nedeniyle Şanlıurfa Müze Müdürlüğünce çevrede yapılan kurtarma kazısı sonucu 

hazırlanan rapor doğrultusunda: 

Arkeolojik yapı kalıntılarının mevcut olduğu görülen alanın ekli haritada gösterilen şekli ile I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; Koruma Yüksek Kurulunun 10.04.2012/37 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda arkeolojik buluntuların yerinde korunmasına ve mümkünse teşhirine;  
 

Karşıyaka Antik Yerleşimi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının: 

1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez. 
2. İmar Planlarında Aynen Korunacak Sit Alanı veya “Arkeo-Park” olarak belirlenebilir. 
3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. 
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. 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. 

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

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde 6 madde olarak belirlenmesine; 

Arkeolojik buluntuların olası yayılım alanının ekli haritada gösterilen şekli ile III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, bu alanda koruma amaçlı imar planı yapılana kadar: 

- Meri imar planındaki yapılaşma koşullarının geçiş dönemi yapılaşma koşulları olarak belirlenmesine, 

- Her tür plan uygulama talebinin Kurulumuza sunulması gerektiğine; 

karar verildi. 






