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Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde bulunan ve 

TİGEM arazisi içerisinde yer alan, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil kaydı bulunmayan höyüğün Tarım 

İşletme Müdürlüğü tarafından tesviye edilerek tarım arazisi olarak kullanıldığına ilişkin dilekçeyi içeren 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2012/249093 sayılı yazısı, Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 27.11.2012/7805 sayılı görüş yazısı ile 

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.01.2013/388 sayılı yazısı, 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 02.01.2013 tarihli raporu okundu. Konuya ilişkin 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

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

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde bulunan ve 

TİGEM arazisi içerisinde yer alan Yalçınkaya Höyüğü’ne ilişkin: 

- Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,  

- Höyüğün oldukça yayvan olması sebebiyle çevreden algılanabilirliğinin düşük olması ve 

halihazırda tescilli olmaması nedenleriyle yapılan tesviye işleminin tahribat amacıyla yapılmamış olduğu 

değerlendirildiğinden yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına, 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı 

doğrultusunda;  
 

Yalçınkaya Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Yeni 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 koruma bölge 
Kurulunca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün 
alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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 altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

      

 






