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Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 11. km sinde, Yetimoğlu Madencilik tarafından işletilen taş 

ocağındaki dinamit patlatmaları nedeniyle bitişiğinde bulunan Roma Çardak Yerleşmesi 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının zarar gördüğüne ilişkin 21.11.2013/964892 sayılı BİMER başvurusu üzerine yapılan 

inceleme sonucu Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küçükler Mahallesi, Tapulama harici alanda tespit edilen 

Firuz Bey Hayratı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 12.06.2014 

tarihli uzman raporu,  konunun dosyası, tescil  fişleri, fotoğraflar bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda: 

21.11.2013/964892 sayılı BİMER başvurusunda belirtilen Yetimoğlu Madencilik tarafından 

işletilen taş ocağı çevresinde herhangi bir sit alanı bulunmadığı; Başvuruda geçen Çardak Roma Yerleşmesi 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli olup taş ocağıyla arasında 

Gaziantep- Şanlıurfa karayolu ve yeni yerleşim alanları bulunan yaklaşık 5 km. mesafede yer aldığı ve sit 

alanını etkilemediği tespit edilmiştir. 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küçükler Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun yaklaşık 11. 

km sinde yolun kuzey kenarında, Tapulama harici alanda tespit edilen Firuz Bey Hayratı’nın korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline, taşınmazın 

koruma alanının ekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde belirlenmesine,  

Kadastro Müdürlüğünce tapulama harici alanda bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği taşıyan Firuz Bey Hayratının ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde tescil işlemlerinin 

yapılarak, Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine, 

Taşınmazın yapı grubunun “I. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin ekli 1/5000 

ölçekli haritada gösterilen alanın tapu tescil işlemlerinin yapılmasının ardından parselin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine kaydedilmesine, 

Kültür varlığına  (Firuz Bey Hayratına) en yakın mesafesi yaklaşık 150 m olan Yetimoğlu 

Madencilik İşletmesi tarafından faaliyeti süren taş ocağı tesisinin faaliyetlerini sürdürebileceğine, ancak; 

Kültür Varlığı (Firuz Bey Hayratı) koruma alanında herhangi bir uygulamaya gidilmemesi,  kültür varlığına 

zarar verebilecek ve olumsuz etkileyebilecek patlatma vb. gibi uygulamaların yapılmamasına karar verildi. 

 

 




