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27.04.10 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Turlu Köyü, Köyiçi, 227, 347, 348 ve 350, 1424, 1425, 1426 

numaralı parseller üzerinde bulunan Şehzade Höyük’ün sit sınırlarının sayısal haritasının 

hazırlanmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 

201717 sayılı yazısı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08/05/2014 tarih ve 1785 

sayılı yazısı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/06/1983 tarih ve A-4399 

sayılı kararı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/01/1989 tarih ve 

479 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 12/05/2104 tarihli raporu okundu, sit fişi, 

fotoğraflar, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Turlu Köyü, Köyiçi, 227, 347, 348 ve 350, 1424, 1425, 1426 

numaralı parsellerde kayıtlı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10/06/1983 

tarih ve A-4399 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli bulunan Şehzade 

Höyük’e ait hazırlanan; kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı” olarak tescilinin devamına, sit alanı içersinde höyüğü düzleştirerek tarla, bahçe açanlar 

hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile sit 

fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), 

 

Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekliyle belirlenmesine; 

 

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

kararının geçerli olduğunun uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 

 

 

 

               






