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Mardin ili, Derik ilçesi, Göktaş Mahallesi sınırları içerisinde Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
tespiti yapılan arkeolojik alanın tescil edilmesine yönelik, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
11.03.2021 tarih ve 1209541 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 
09.03.2021 tarihli raporu, Derik Belediye Başkanlığının 12.04.2021 tarih ve 929 sayılı, Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğünün 13.04.2021 tarih ve 2021132362 sayılı, Mardin Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih ve 804905 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge 
Müdürlüğünün 09.04.2021 tarih ve 1155586 sayılı kurum görüş yazıları ve ekleri, Şanlıurfa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.05.2021 tarih ve 760423 sayılı raporu,  
konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

 Mardin ili, Derik ilçesi, Göktaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kujim Yerleşimi’nin 2863 
sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından ekli 
1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 
hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

 Ekli haritada koordinatları belirtilen sit alanında kalan parsellerin Kadastro Müdürlüğünce sınırları 
belirlendikten sonra Tapu Müdürlüğüne iletilmesine, Tapu Müdürlüğünce belirlenen parsellerin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine tamamı sit alanında kalan parsellere “I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” bir 
kısmı sit alanında kalan parsellere ise “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şerhinin 
konulmasına, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda: 
Kujim Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının:  

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.  

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlere devam edilebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, 

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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

şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 

 




