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Toplantı Tarihi ve No: 13.11.2015–145  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No:     13.11.2015–1799   ŞANLIURFA      
                   

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Dikme Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Tektek Dağları Milli 

Parkı içerisinde yer alan ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

22.02.2007/295 sayılı kararı ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Büyük Senemmağara Antik 

Yerleşimi sit alanı sınırları içerisinde stabilize yol yapılması talebine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2015/289 sayılı yazısı ve ekleri ile Büyük 

Senemmağara Antik Yerleşimi sit alanı derecesi ve sayısal sınırları ile koruma esasları ve kullanma 

koşullarının belirlenmesi gerektiğine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 09.11.2015 tarihli raporu okundu. 

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

Yapılan görüşmeler sonucunda: 
 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Dikme Mahallesi’nde bulunan Büyük Senemmağara Antik Yerleşimi 

sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle yeniden 

belirlenmesine, sit alanı sınırları içerisinde köy yerleşimi bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi 

dikkate alınarak sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;  

Büyük Senemmağara Antik Yerleşimi 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: Müze müdürlüğünün ve varsa 

kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. 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. Mevcut Antik yapıların bileşenleri (kesme taşlar, sütunlar vb.) taşınamaz, herhangi bir amaçla kullanılamaz. 
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine,  

 Büyük Senemmağara Antik Yerleşimi sit alanı sınırları içerisinde stabilize yol yapım talebinin 

karşılanabilmesi için sarnıç ve su kanallarının yer aldığı kaya zeminin kırılması ve arkeolojik unsurlara zarar 

verilmesi gerektiği anlaşıldığından, Sit Alanına zarar verecek olan talebin uygun olmadığına karar verildi.  

 

 




