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Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Saylakkaya Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 236 nolu parseldeki 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli bir adet sarnıç, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 10 ada 3 nolu parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak 

tescilli bir adet kaya mezarı ile tapulama harici alanda kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. 

grup yapı olarak tescilli bir adet kaya mezarı ve beş adet sarnıcın korunma alanlarının Kurulumuzun 

24.09.2021/6533 sayılı kararı doğrultusunda belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.10.2021 tarih ve 1008483 sayılı raporu, Kurulumuzun 

28.02.2012/170 ve 24.09.2021/6533 sayılı kararları okundu; öneri 1/5000 ölçekli korunma alanı haritası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

 

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Saylakkaya Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 236 nolu parseldeki 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli bir adet sarnıç, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 10 ada 3 nolu parseldeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak 

tescilli bir adet kaya mezarı ile tapulama harici alanda kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. 

grup yapı olarak tescilli bir adet kaya mezarı ve beş adet sarnıcın; 

• Korunma alanlarının Kurulumuzun 24.09.2021/6533 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, 

• Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Saylakkaya Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait 236 nolu parsel 

ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 10 ada 3 nolu parselin tapudaki beyanlar hanesine 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve “I. Grup Yapıdır” şerhlerinin konulmasına,  

• İlgili Kadastro Müdürlüğünce, ekteki koordinatlı haritada tescilli parsellerin korunma alanına 

tekabül eden parsellerin belirlenerek ilgili Tapu Müdürlüğüne iletilmesi, Tapu Müdürlüğünce de 

söz konusu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Tescilli Yapı Korunma Alanındadır” 

şerhinin konulmasına, 

karar verildi. 

 

 

 




