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Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi sınırları içerisinde 154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa  1 Tm Enerji İletim 

Hattı tesisi yapılmasına ilişkin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Gaziantep 12. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü’nün 25.08.2014/4412 sayılı yazısı doğrultusunda tespiti yapılan Şebeke Harabeleri olarak adlandırılan 

alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi istemini içeren Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.09.2014 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi sınırları içerisinde kalan halk arasında Şebeke Harabeleri 

olarak adlandırılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline;  

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Şebeke Harabeleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez 

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

kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, 

sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,  

 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi sınırları dâhilinde enerji iletim hattı yapılması amacıyla kazılmış olan direk 

çukurlarının sit alanı çeperinde yer aldığı ve arkeolojik unsurları doğrudan etkilemediği görüldüğünden; Kamu yararı 

için gerekli, “zorunlu altyapı” çalışması olan ve alan arkeolojik sit alanı olarak tespit edilmeden önce tamamlanma 

aşamasına gelmiş olduğu anlaşılan Enerji İletim Hattı Tesisi çalışmalarının durdurulmasına gerek olmadığına; 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.07.1979/A–1752 sayılı ve Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 19.01.1989/151 sayılı kararları ile tescillenen Şebeke Mevkii Tarihi Sit 

Alanı’nda halihazırda mevcut olan Elektrik İletim Hattında yenileme çalışmalarının yapılmasında sakınca olmadığına 

karar verildi.  

 

 




