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Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 2897 sayılı, T.C 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis Şube Müdürlüğünün 20.12.2013 

tarih ve 242354 sayılı, Kilis İl Özel İdaresinin 13.12.2013 tarih ve 4652 sayılı yazısı, 

02.12.2012 tarihli Müdürlüğümüz uzmanlarının raporu okundu, konunun ekleri ve işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Kalbursait Köyü, İkizkaya Mezrası, İkizkaya Höyüğüne ait 

hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği 

şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak 

belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna, 

höyükte yapılan kaçak kazı çukurunun höyüğe zarar vereceği gibi can ve mal emniyeti 

açısından tehlike arz ettiğinden Gaziantep Müze Müdürlüğü denetiminde kapattırılmasına 

(OLUMLU), I.  . derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Kalbursait Köyü, İkizkaya Mezrası, 

İkizkaya Höyüğüne ilişkin; 

 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları; 

 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılmaması, 

 

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

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesi, 

  

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

 

6. Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık 

otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 
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7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına karar verildi. 

 






