
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No   : 23.11.2016 - 173 Toplantı  Yeri 

Karar Tarihi ve  No      : 23.11.2016 - 2249                                                         ŞANLIURFA 

 
Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 14.04.1979/1620 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilen Akdoğa Düz Yerleşimi’nin sit alanı sınırları ile sit derecesinin düzenlenmesi, sit alanı koruma 

ve kullanma koşullarının belirlenmesine yönelik Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

28.10.2016/2224 tarihli kararı gereğince Kurulumuz Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Kurul 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.11.2016 tarihli raporu okundu.  Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit 

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

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı 14.04.1979/1620 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilen Akdoğa Düz Yerleşimi’nin sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği şekilde belirlenmesine ve tescilinin devamına,  
 

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nce; alandaki korunmasız ve açıkta bulunan zemin mozaiği ile gerekli 

görülen mimari unsurların Şanlıurfa Müze Müdürlüğünce ivedilikle kaldırılarak Şanlıurfa Müzesine 

taşınmasına, yerleşim yerinde bulunması muhtemel başka mozaiklerin tespiti amacıyla gerekli araştırma 

yapılarak sonucundan Kurul Müdürlüğümüze bilgi verilmesine, 

  

Akdoğa Düz Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
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 alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Alanda mozaik kalıntıları bulunması nedeni ile Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle 

yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca 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 karar verildi.  

 

 




