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Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde, halk arasında “Behlül-i Divane 

Ziyareti” olarak bilinen alanın çevresinde kaçak kazıların yapıldığına ilişkin; Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan telefon ihbarı üzerine tespiti yapılan, Yaslıca Beldesi Roma 

Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili, adı geçen sit alanının Koruma 

ve Kullanma Koşullarının belirlenmesi ile ilgili 31.05.2013 tarihli raportör raporu okundu. 1/5000 ölçekli 

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

 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Behlül-i Divane 

Yerleşiminin (Roma Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın) korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla (A ve B 

gösterimleri ile) belirlendiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanları olarak tesciline, hazırlanan tescil 

fişlerinin uygun olduğuna,  

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

doğrultusunda: 

Behlül-i Divane Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma 

Şartlarının: 

1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

2.  İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir 

3.  Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca 

değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan 

ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.  

6. 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. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 






