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Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Çamurlu Köyü sınırları dahilinde bulunan ve Şanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/668 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilen Çamurlu Höyüğü’nün Arkeolojik Sit Alanı niteliğinin değerlendirilebilmesi amacıyla, 

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyelerince yerinde inceleme yapılmasına ilişkin Şanlıurfa Kültür 

Varlıkları Koruma Kurulu’nun 21.10.2013/871 sayılı kararı, konuya ilişkin uzman raporu okundu; konunun 

dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme ve tespitler 

sonucunda: 

 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Çamurlu Köyü sınırları dahilinde bulunan Çamurlu Höyüğü’nün 

sınırlarının koordinatsız bir şekilde 1/25000 ölçekli bir harita ile tescil edilmiş olması, bu sınırların höyük ve 

yayılım alanını tanımlamada yetersiz kalması nedeniyle yerinde  yapılan tespit çalışması sonucunda; 

Ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile belirlenen şekli ile sit sınırlarının yeniden 

belirlenmesine, 

Sit sınırları içinde mevcut bir köy yerleşiminin varlığı görüldüğünden, "yaşamın devamlılığı ilkesi" 

dikkate alınarak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın II. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesinin 

uygun olduğuna; 

Çamurlu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Esasları'nın: 

1. Bu alanlada, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;  

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa 

kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

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

kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,  

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, 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 bulunan mezarlıklarda yeni defin yapılamayacağına,  

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

birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

şeklinde 7 madde olarak belirlenmesine karar verildi.  

                   

 




