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Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kırbalı, Elbeğendi ve Akçataş (Şahinli) Mahalleleri sınırları dahilinde, 

Tepedüzü Mevkii’nde yer alan Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde bulunan kaya 

mezarlarının temizlik çalışmalarının yapılması ve koruma statüsünün belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 

30.05.2016/2055 sayılı kararı ile 28.10.2016/2233 sayılı kararı ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 

26.10.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kırbalı, Elbeğendi ve Akçataş (Şahinli) Mahalleleri sınırları dahilinde, 

Tepedüzü Mevkii’nde yer alan kaya mezarları ve sarnıca ilişkin; 

Kaya mezarları ve sarnıcın bulunduğu alanda başka kaya mezarlarının da bulunabileceği 

değerlendirilerek ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları A ve B olarak gösterilen alanların III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

 Tepedüzü Kaya Mezarları ve Sarnıcı III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinin (a) 

bendi gereği Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının: 

1.  III. derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının korunmasını dikkate alan koruma amaçlı imar 

planının hazırlanmasına,  

2. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının 

görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 

uygulamaya geçilebileceğine, 

3.  III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj 

kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

4. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

5. Bu alanlarda kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, 

sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,  

şeklinde 5 (beş) madde olarak belirlenmesine; 

          Karar verildi. 

 

 

 

 




