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Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2015 –126 Toplantı  Yeri 

Karar Tarihi ve  No : 01.04.2015 –1534 ŞANLIURFA 

 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyübnebi 

Höyüğü’nün batı cephesinde tedbir amaçlı (Höyükten kopan taş, toprağın yaya ve araç trafiğine zarar 

vermesi can ve mal güvenliğini tehdit etmesi) istinat duvarı yapılmasına ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15.01.2015/555 sayılı yazısı Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.10.2001/2688 sayılı tescil kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 27.10.2007/535 sayılı kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının sit sınırları ve koruma 

kullanma esaslarının belirlenmesine yönelik 31.04.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, 

öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyyübnebi 

Höyüğü’nün tescil edildiği dönemde sit sınırlarının sayısallaştırılmadığında ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı 

ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Eyyüpnebi Höyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda 

yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 

ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca 

mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.  

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine; 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Eyyübnebi Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Eyübnebi 

Höyüğü’nün batı cephesindeki mevcut yolun kenarında Höyükten kopan taş, toprağın yaya ve araç trafiğine 

zarar vermesi can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve toprak kaymasından dolayı höyüğün kültür tabakasının 

zarar görmemesi için tedbir amaçlı istinat duvarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi KUDEB  denetiminde 

yapılmasının uygun olduğuna karar verildi. 

 

 

 




