
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 
TOPLANTI TARİHİ VE NO :  28.03.2014 - 68    TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO       :   28.03.2014 - 830        GAZİANTEP 

 

 1 

79.00.145 

 

Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde 038-a-25c pafta, muhtelif parsellerde 

bulunan Küplüce Höyük’e dair GEEAYK’nun 10/02/1983 tarih ve A-4157 sayılı Kumludere-

Arap Höyüğü olarak tescil kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 13/03/2104 tarihli raporu okundu, 

konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan 

Kumludere (Arap) Höyüğün, Küplüce Höyük olarak tescilinin devamına; Küplüce Höyüğüne ait 

hazırlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği 

şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve II. Derece” olarak 

belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna 

(OLUMLU),  

 

I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen,  Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy 

içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan Küplüce Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı Koruma ve Kullanma 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 görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi, 

 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam 

edebileceğine,  

 

4.  ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

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

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

 

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

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

 

 

          Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde muhtelif parsellerde üzerinde bulunan 

Küplüce Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları; 

 

1- Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından 

belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu 

alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine; 

 

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı 

doğrultusunda yapılabileceğine, 
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3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi, 

 

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam 

edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,  

 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

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

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

 

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

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

 

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 
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Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy içerisinde 038-a-25c pafta, muhtelif parsellerde 

bulunan Küplüce Höyük’e dair GEEAYK’nun 10/02/1983 tarih ve A-4157 sayılı Kumludere-

Arap Höyüğü olarak tescil kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 13/03/2104 tarihli raporu okundu, 
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hazırlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği 

şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Ve II. Derece” olarak 

belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna 
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I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen,  Kilis İli, Merkez, Küplüce Köyü, köy 
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3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi, 

 

4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam 

edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,  

 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

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

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

 

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

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

 

Ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 


