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Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Sarılar Köyünde bulunan Mağara Yerleşim Alanının geçiş 

dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesi amacıyla Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 

10.11.2012 tarihli raporu, Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nün 

26.02.2013 tarihli 4090 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

 

Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, sarılar Köyünde bulunan Mağara Yerleşim Alanının, tespit 

çalışması kapsamında 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 (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Mağara Yerleşim Alanına 

ilişkin; 

 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma 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. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

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

açılmamasına, toprak, curuf, 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, 

 

7. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda 

sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine, 

 

8. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 
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Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı imar 

planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile 

yapılabileceğine karar verildi. 

 

 




