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Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Çalışkanlar ve Kadıkendi Mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Küçükalanlı 

Mahallesi sınırlarında, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun yaklaşık 12. km.’sinde, Şebeke Mevkiinde bulunan 

Tarihi Sit Alanı sınırlarının koordinatlı hale getirilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

23.11.2017 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.01.1989/151 

sayılı kararı ile Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2008/760 sayılı 

kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, 1/10000 ölçekli koordinatlı sit alanı haritası, tescil fişi, konuya 

ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Çalışkanlar ve Kadıkendi Mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Küçükalanlı 

Mahallesi sınırlarında, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun yaklaşık 12. km.’sinde, Şebeke Mevkiinde bulunan 

Şebeke Tarihi Sit Alanı sınırlarının ekli 1/10000 ölçekli koordinatlı harita gösterildiği şekilde belirlenmesine 

ve tescilinin devamına, hazırlanan yeni tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 16.01.2014/271 sayılı ilke kararı doğrultusunda:  

 

Şebeke Tarihi Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 
1) Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve 
kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları  koruma bölge kurulunca uygun görülünceye 

kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet 
etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına, 
2) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni 
planları için koruma bölge kurulumuzun uygun görüşlerinin alınmasına, 
3) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için 

kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılmasına, 
4) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmaların 
yapılabileceğine, 
5) Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve şehitliklerin düzenleme ve 

gerekli onarımları için projeleriyle birlikte Kurulumuzdan izin alınmasına, 
6) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, koruma amaçlı imar 
planları onaylanmadan bu alanların bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 

 

 
   

   

   

 




